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Verantwoording 
Dit project is door ECN Beleidsstudies uitgevoerd in opdracht van de Provincie Flevoland. Het 
onderzoek staat bij ECN geregistreerd onder projectnummer 77687. 
 
 
Abstract 
On behalf of the Provincie Flevoland, ECN Policy Studies has carried out a study in order to 
identify robust transition pathways that can support the transition towards a sustainable energy 
system in Flevoland. Potential pathways are assessed on environmental performance as well as 
potential contribution to economic competitiveness as well as supply security. Region specific 
conditions that may lead to early markets, such as demographic conditions, current characteris-
tics of the energy system as well as potential for renewable energy, as well as developments on 
an national and EU scale that will impose pressure on the local energy system are taken into ac-
count. As a result of this study, an assessment framework that can be used to evaluate new ini-
tiatives is developed. Secondly, a number of robust pathways are identified that will support the 
transition towards the desired sustainable energy system. 
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Inleiding 
In opdracht van de provincie Flevoland is door ECN Beleidsstudies een inventarisatie gemaakt 
van de mogelijke routes voor een verdere verduurzaming van de energievoorziening in Flevo-
land. Naast mogelijke transitiepaden is tevens een methodologisch kader ontwikkeld op basis 
waarvan bepaald kan worden of bepaalde nieuwe ontwikkelingen kunnen leiden tot wenselijke 
duurzame transitiepaden en of de provincie hierbij al dan niet als transitiemanager op zou moe-
ten treden. Deze studie heeft geleid tot een aantal producten die middels deze publicatie zijn ge-
bundeld. Het betreft hier de volgende producten: 
• Een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten van de studie (2 pagina’s). 
• Een management samenvatting (8 pagina’s). 
• Een achtergronddocument dat de onderbouwing vormt voor de aanbevelingen. 
• De eindpresentatie die gehouden is bij de Provincie Flevoland ter toelichting van de resulta-

ten van de studie. 
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Samenvatting 
 
In opdracht van de Provincie Flevoland zijn door ECN Beleidsstudies mogelijke kansrijke tran-
sitiepaden die bij kunnen dragen aan de verduurzaming van de energievoorziening in Flevoland 
in kaart gebracht. Het onderzoek richt zich specifiek op de mogelijkheden en het verkrijgen van 
competitieve voordelen voor de provincie Flevoland. Uitgangspunt hierbij is na te gaan welke 
specifieke condities in Flevoland (niches) bestaan en hoe deze zich verhouden tot de trends die 
Europees en nationaal waarneembaar zijn, zodat de transitie niet op zich zelf staat, maar bij 
voorkeur ingebed is in een groter geheel dat ook op langere termijn niet zal leiden tot lock-in 
situaties.  
 
Op basis van deze studie zijn een drietal prioriteitsgebieden geïdentificeerd die, rekening hou-
dende met de sturingsmogelijkheden van de provincie, het grootste potentieel voor verduurza-
ming vormen. Het betreft hier (1) nieuw te bouwen woningen, (2) lokale markten voor verkeer 
en vervoer (stedelijk gebied) en (3) een verdere vergroting van het windvermogen. In een ach-
tergrondrapport is een nadere onderbouwing te vinden van de in deze notitie weergegeven con-
clusies. 
 
De studie leidt tot de volgende algemene conclusies en aanbevelingen: 
• Vanuit een lange termijn perspectief gekeken moet worden ingezet op routes die de inzet 

van olie en aardgas verminderen en routes waarbij energiedragers of duurzaam of 
grootschalig schoon centraal worden geproduceerd. Hierbij wordt een synergie tussen 
voorzieningszekerheid en duurzaamheid gecreëerd. Een transitie richting een 
energiesysteem met kleine puntbronnen is onwenselijk.  

• Er dient een lange termijn visie ten aanzien van de verduurzaming van Flevoland te worden 
ontwikkeld van waaruit het beleid dat de beoogde transitie moet ondersteunen consistent 
wordt vormgegeven. 

• De provincie en gemeenten kunnen zich het beste richten op markten met een lokaal en af-
geschermd karakter, zoals bijvoorbeeld stadsvervoer, lokaal vervoer van goederen of aanleg 
van nieuwbouwwijken en bedrijventerreinen. De mogelijkheden voor het al dan niet kunnen 
doorberekenen van eventuele meerkosten vormen hierbij een aandachtspunt. 

• De grootste economische impuls voor Flevoland wordt verkregen via het genereren van 
nieuwe economische activiteit of uitbreiden van de vraag naar al binnen Flevoland geprodu-
ceerde producten. De overige effecten op de economie in Flevoland zijn gering. 

 
Tevens zijn, met inachtneming van de algemene aanbevelingen, de volgende sectorspecifieke 
aanbevelingen en conclusies geformuleerd: 
• Vanwege het relatief grote aandeel van nieuw te bouwen woningen en de relatief goede 

energetische kwaliteit van de bestaande bouw en de sturingsmogelijkheden voor nieuw-
bouw zou Flevoland zich met name moeten richten op verduurzaming van de nieuwbouw 
met als route de inzet van koolstof vrije of koolstof arme energiedragers zoals elektriciteit, 
warmte en (in theorie) waterstof. 

• Voor de nieuwbouw (woningen en utiliteit), met uitzondering van Almere, zou ingezet moe-
ten worden op een combinatie van vergaande vraagbeperking, lokale productie van warmte 
via een zonneboiler en efficiënte opwekking van de restvraag aan warmte via elektrische 
warmtepompen. 

• Voor de nieuwbouw (woningen) in Almere ligt een aansluiting op het al aanwezige stads-
verwarmingsnet voor de hand (uitbreiding). Wel is het hierbij essentieel afspraken te maken 
met de warmteproducent over de duurzaamheid van de warmte. Indien deze garanties niet 
kunnen worden gegeven dan zou overwogen kunnen worden om ook hier in te zetten op een 
combinatie van warmtepompen, vergaande vraagbeperking en een zonneboiler. Gezien de 
koelvraag zou voor de utiliteitsbouw in en rond Almere ook gekozen kunnen worden voor 
elektrische warmtepompsystemen. 
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• Voor de bestaande woningbouw moet met name ingezet worden op het maken van afspra-
ken met de sociale verhuurders. Een mogelijke sleuteltechnologie, waarbij tevens synergie 
met ontwikkelingen in de nieuwbouw kan worden verkregen, is de zonneboiler. Op de lan-
gere termijn kan inzet van synthetisch aardgas (SNG) worden overwogen. 

• Flevoland kan de technische ontwikkeling op het gebied van verkeer en vervoer niet noe-
menswaardig beïnvloeden. Flevoland moet zich daarom met name richten op het verduur-
zamen van lokale en afgeschermde markten op het gebied van verkeer en vervoer. Hierbij 
kan bijvoorbeeld worden gedacht aan busvervoer, taxi’s en bezorging van pakketten. Moge-
lijke opties hiervoor zijn dieselelektrische hybride bussen, het opzetten van een distributie-
centrum van waaruit op milieuvriendelijke wijze distributie wordt georganiseerd en inzet 
van waterstof in lokaal busvervoer. Het verdient hierbij aanbeveling om ook de waterstof-
bus met een interne verbrandingsmotor hierbij als optie mee te nemen.  

• Biobrandstoffen vormen op de korte termijn een aantrekkelijk alternatief, mede doordat de-
ze eenvoudiger in te passen zijn in de huidige infrastructuur. Wel is het hierbij zaak om zo 
snel mogelijk de overstap te maken naar de tweede generatie biobrandstoffen die duurzamer 
zijn dan de eerste generatie (met name koolzaad). De markt voor biobrandstoffen is aanwe-
zig en zal naar verwachting groeien. Wel is nader onderzoek nodig naar de mogelijkheden 
voor en rentabiliteit van de teelt van tweede generatie biobrandstoffen. Specifiek aandachts-
punt hierbij zijn de regels omtrent de verbouw van meerjarige gewassen. Het is financieel 
voor de boeren niet aantrekkelijk om over te gaan tot de verbouw van eerste generatie bio-
brandstoffen. 

• Biomassagestookte WKK en warmtelevering kan voor tuinders een financieel aantrekkelij-
ke route zijn, hetgeen de kans vergroot om deze bedrijfstak naar Flevoland te halen. Dit 
geeft een impuls aan de economie in Flevoland. Nadeel van deze route is dat het slechts 
deels past in een (optimaal) duurzaam eindbeeld voor Flevoland, zodat hier sprake is van 
een afweging tussen een economische impuls, met inachtneming van de huidige emissie-
normen, en een theoretisch lange termijn ideaalbeeld waarbij emissies in de nabije omge-
ving van woningen vermeden worden. 

• Gezien de bijdrage die windenergie op land kan leveren aan de verduurzaming van de ener-
gievoorziening zou onderzocht moeten worden hoe het mogelijk is om, binnen vastomlijnde 
randvoorwaarden zoals landschappelijke inpassing en toegevoegde waarde voor de lokale 
economie, het aandeel van windenergie verder uit te breiden. Het probleem rondom netin-
passing kan mogelijk verkleind worden door aan te haken bij ingrijpende infrastructurele 
aanpassingen. Een kenniscentrum op het gebied van verduurzaming van Flevoland zou tot 
eerste taak hebben om een breed gedragen integrale duurzame energievisie te (helpen) ont-
wikkelen en uit te dragen als basis voor langjarig en vooral consistent provinciaal beleid. 
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Management samenvatting 

Inleiding 
In opdracht van de Provincie Flevoland zijn door ECN Beleidsstudies mogelijke kansrijke tran-
sitiepaden die bij kunnen dragen aan de verduurzaming van de energievoorziening in Flevoland 
in kaart gebracht. Naast identificatie van deze paden dient tevens te worden bepaald via welke 
operationele middelen deze transitiepaden kunnen worden gestimuleerd. Het begrip duurzaam 
wordt breed opgevat en omvat zowel de reductie van broeikasgassen, voorzieningszekerheid als 
ook de emissie van overige schadelijke stoffen zoals NOx en fijn stof. Het onderzoek richt zich 
specifiek op de mogelijkheden en het verkrijgen van competitieve voordelen voor de provincie 
Flevoland. Uitgangspunt hierbij is na te gaan welke specifieke condities in Flevoland (niches) 
bestaan en hoe deze zich verhouden tot de trends die Europees en nationaal waarneembaar zijn, 
zodat de transitie niet op zich zelf staat, maar bij voorkeur ingebed is in een groter geheel dat 
ook op langere termijn niet zal leiden tot lock-in situaties. In het achtergrondrapport is een nade-
re onderbouwing te vinden van de in deze samenvatting weergegeven conclusies en aanbevelin-
gen. 
 

Algemeen 
In het algemeen gelden de volgende generieke aanbevelingen als rode draad: 
 

Ontwikkel een gemeenschappelijke gedragen lange termijn visie ten aanzien van 
verduurzaming van Flevoland. 

 
Omdat een transitie een proces van de lange adem is dient er een lange termijn visie ten aanzien 
van de verduurzaming van Flevoland te worden ontwikkeld door de provincie van waaruit het 
beleid dat de beoogde transitie moet ondersteunen consistent wordt vormgegeven. Dit is alleen 
mogelijk indien de relevante partijen een gemeenschappelijke lange termijn visie delen. 
 

Zet als provincie voor de toekomst in op grootschalig geproduceerde koolstofloze 
energiedragers. 

 
Vanuit een lange termijn perspectief gekeken moet worden ingezet op routes die de inzet van 
olie en aardgas verminderen en routes waarbij energiedragers of duurzaam of grootschalig 
schoon centraal worden geproduceerd. Fossiele bronnen zoals olie, aardgas en kolen maar ook 
duurzame bronnen zoals biomassa moeten daarom, zeker op langere termijn, bij voorkeur groot-
schalig worden omgezet naar koolstofloze schone energiedragers zoals elektriciteit, warmte en 
waterstof. Een transitie richting een energiesysteem met kleine puntbronnen is onwenselijk om-
dat voor kleine puntbronnen (bijvoorbeeld auto’s, verwarmingsketels) geldt dat deze veel moei-
lijker en dus kostbaarder schoon te maken zijn dan grootschalige eenheden. Het is niet mogelijk 
om CO2 af te vangen bij deze kleine puntbronnen. 
 

Richt je als provincie op de markten die je kunt beïnvloeden: lokale markten met een 
afgeschermd karakter. 

 
De mogelijkheden om succesvol een verandering in een deel van het energiesysteem te bewerk-
stelligen zijn sterk afhankelijk van het type markt. De provincie en gemeenten kunnen vrijwel 
geen invloed uitoefenen op grootschalige (mondiaal, Europees of nationaal karakter) en sterk 
geliberaliseerde markten zoals de energiesector. Ook de mate van competitie binnen een markt 
is van invloed op de sturingsmogelijkheden. In een markt met zeer sterke competitie zijn de 
marges dun en is het alleen mogelijk om te investeren in niet-marktconforme (duurzame) opties 
indien ook de rest van de markt hiertoe gedwongen is (level playing field). Het zal zonder com-
pensatie bijvoorbeeld moeilijk zijn de verladers in Flevoland op een duurdere (milieuvriendelij-
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ke) brandstof te laten rijden als verladers buiten Flevoland dit niet hoeven. Ook verduurzaming 
van industrietakken die het financieel moeilijk hebben is doorgaans lastig. Ook bij technologie-
en met een voor deze sectoren gunstige terugverdientijd is de investering op zich al een pro-
bleem1 en is de aandacht van deze sectoren niet gericht op onderwerpen, zoals energieverbruik, 
die slechts voor een gering deel het bedrijfsresultaat beïnvloeden. De provincie en gemeenten 
kunnen zich daarom het beste richten op markten met een lokaal en afgeschermd karakter waar 
middels provinciale of gemeentelijke regelgeving, randvoorwaarden of subsidies kan worden 
gestuurd op verduurzaming. Het betreft bijvoorbeeld stadsvervoer, lokaal vervoer van goederen 
of aanleg van (infrastructuur in) nieuwbouwwijken en bedrijventerreinen. De mogelijkheden 
voor het al dan niet kunnen doorberekenen van eventuele meerskosten vormen hierbij een aan-
dachtspunt. 
 

Verduurzaming kan onder voorwaarden leiden tot regionale economische stimulering. 
 
Er zijn twee mechanismen waardoor er een positieve impuls voor de lokale economie (en de 
hieraan gekoppelde werkgelegenheid) kan ontstaan:  
1. Via extra inkomsten afkomstig uit duurzame opties, zoals bijvoorbeeld de opbrengsten van 

windmolens in particulier eigendom. Voorwaarde om te komen tot extra inkomsten is dat de 
optie rendabel is.2 Deze inkomsten zullen (groten)deels binnen Flevoland worden uitgege-
ven (stimulering lokale economie). 

2. Door verhoging van lokale productie door uitbreiding van bestaande of toevoeging van 
nieuwe activiteiten. Dit is bijvoorbeeld het geval indien ingezet wordt op een technologie 
die in Flevoland wordt geproduceerd3 of wordt geïnstalleerd gebruik makende van arbeids-
krachten afkomstig van in Flevoland gevestigde bedrijven4. 

 
De tweede route heeft als voordeel dat hierbij doorgaans tevens extra inkomsten (meer perso-
neel dat een deel van haar inkomen in Flevoland uitgeeft) worden gegenereerd (zie onder (1)). 
De grootste economische impuls voor Flevoland wordt verkregen via het genereren van nieuwe 
economische activiteit of uitbreiden van de vraag naar al binnen Flevoland geproduceerde pro-
ducten. De overige effecten op de economie in Flevoland zijn gering. 
 
Specifieke aanbevelingen voor de verschillende sectoren van Flevoland worden hieronder 
puntsgewijs behandeld. Aanbevelingen voor de recreatie sector ontbreken vanwege gebrek aan 
informatie hierover alsmede de verwachtingen ten aanzien van het potentieel (gering) en de in-
vesteringsmogelijkheden.5 Aanbevelingen voor de landbouw sector worden voor een groot deel 
behandeld onder verkeer en vervoer; en aanbevelingen voor de bedrijventerreinen worden be-
handeld onder gebouwde omgeving en onder landbouw. 
 

Gebouwde omgeving en bedrijfsterreinen 
De situatie in Flevoland wijkt zeer sterk af ten opzichte van de gemiddelde situatie in Neder-
land. Een zeer groot deel van de woningen is gebouwd na 1980, zodat de kwaliteit van de be-
staande woningvoorraad relatief hoog is en het potentieel voor kosteneffectieve renovatie ge-
ring. Tot 2030 zal de woningvoorraad in Flevoland naar verwachting nog aanzienlijk worden 
uitgebreid. Een aanzienlijk deel van deze uitbreiding is voorzien bij Almere. Het aandeel wo-
ningen dat in de periode 2000 - 2030 wordt gebouwd is groot in vergelijking tot de reeds aan-
wezig voorraad. Hierdoor moet ver vooruit worden gekeken en rekening worden gehouden met 
ontwikkelingen die over bijvoorbeeld 30 tot 50 jaar spelen en spelen lock-in en lock-out effec-

                                                 
1  Geld lenen heeft een negatief effect op de terugverdientijd. 
2  Uitgaande van de binnen de bedrijfstak geldende criteria. 
3  Waarbij een dubbel voordeel ontstaat indien de technologie ook wordt geëxporteerd tot buiten Flevoland. 
4  Dit laatste is echter niet te garanderen, een deel van de opbrengsten zal waarschijnlijk weglekken. 
5  De sector heeft het financieel niet makkelijk. 
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ten6 een dominante rol. De CO2-emissies voor het overgrote deel van het woningbestand in Fle-
voland, zijnde alle woningen op stadsverwarming en de overige nieuwbouwwoningen na (circa) 
2010 kunnen in principe tot nul worden gereduceerd doordat in deze woningen in principe ge-
bruik gemaakt kan worden van klimaatneutrale energie zoals duurzame warmte of elektriciteit.7 
 
Aanbevelingen met betrekking tot de bestaande woningbouw 
• Om uiteindelijk te komen tot een duurzame Gebouwde Omgeving, waarbij zowel de CO2-

emissies vergaand kunnen worden beperkt en de voorzieningszekerheid ook op lange termijn 
kan worden gewaarborgd is het noodzakelijk om over te schakelen naar een energiedrager 
die duurzaam of hernieuwbaar kan worden opgewekt, zoals bijvoorbeeld elektriciteit, warm-
te, waterstof of synthetisch aardgas (SNG).  

• Omdat een aanzienlijk deel van de bestaande voorraad aangesloten is op een stadsverwar-
mingsnet kan vergaande vraagreductie in dit segment leiden tot rentabiliteitsproblemen. Ver-
duurzaming van de warmte, bijvoorbeeld in combinatie met het aansluiten van nieuwe wo-
ningen, is een effectievere strategie. 

• SNG is een lange termijn optie die op termijn beter ingezet kan worden in de bestaande 
bouw, dit vanwege het gebrek aan alternatieven daar.  

• Voor de bestaande woningbouw moet met name ingezet worden op het maken van afspraken 
met de sociale verhuurders. 

 
Aanbevelingen met betrekking tot nieuwbouw woningen 
• Nieuwbouw moet als prioriteitsgebied worden gezien.  
• Voor nieuwbouwsituaties moet gekozen worden voor een infrastructuur met bij voorkeur 

schone, koolstofloze energiedrager zoals warmte, elektriciteit (en in theorie ook waterstof).  
• Nieuwbouw uitbreiding in de omgeving van Almere kan het beste worden aangesloten op het 

stadsverwarmingsnet. Als voorwaarde dient echter wel te worden gesteld dat de warmte ge-
leidelijk aan steeds duurzamer wordt opgewekt. Indien de warmteproducent niet bereid is om 
afspraken te maken over de duurzaamheid van de warmte moet overwogen worden om in te 
zetten op de route die ook voor de overige nieuwbouw wordt aanbevolen.  

• Voor de nieuwbouw woningen die niet op een stadsverwarmingsnet aangesloten kunnen 
worden, wordt het inzetten op elektrische warmtepompen in combinatie met vergaande 
vraagbeperking en lokale productie van duurzame warmte via zonneboilers als meest robuus-
te en duurzame route gezien. Tevens sluit deze route relatief goed aan bij de mogelijkheid 
om in Flevoland grootschalig hernieuwbare elektriciteit te produceren uit wind. De wonin-
gen met een warmtepomp vormen hierbij een bron waarin lokaal (een deel van) de elektrici-
teit kan worden afgezet. 

• Aanbevolen wordt om niet in te zetten op mini-WKK, zijnde kleinschalige warmtedistribu-
tienetten.8 De besparing, indien al aanwezig, is zeer beperkt.9 Tevens zijn de kosten voor af-
gasreiniging voor deze installaties relatief hoog en staan deze installaties relatief dicht bij de 
woningen.10 

                                                 
6  Specifieke eigenschappen van het energiesysteem (zowel bijvoorbeeld ten aanzien van de infrastructuur als ook 

ten aanzien van wet- en regelgeving) kunnen inzet van nieuw technologieën onmogelijk (lock out) en inzet van 
de huidige technologie onvermijdelijk maken (lock in). 

7  Een reductie van rond de 1,5 Mton CO2 is mogelijk door de nieuwbouwwoningen, exclusief Almere, te voorzien 
van een elektrische warmtepomp die wordt aangedreven door duurzame of hernieuwbare elektriciteit. 

8  Het lange termijn beeld is juist om geen puntbronnen in de buurt van de gebouwde omgeving te hebben. Welis-
waar kan nu mogelijk nog tegen aanvaardbare kosten aan de huidige emissienormen worden voldaan, maar een 
verder aanscherping van de normen kan leiden tot aanzienlijke problemen. 

9  Mede ook omdat het besparingseffect wordt bepaald door de (marginale) CO2-emissifactor van het centrale elek-
triciteitspark. Deze zal, indien het klimaatprobleem effectief wordt aangepakt, nog aanzienlijk (kunnen) dalen. 
Hierdoor erodeert de, betrekkelijk geringe, besparing door mini- en micro WKK en wordt een tegengesteld effect 
bereikt: ontsparing. 

10  Dit om de leidingverliezen te beperken. 
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• Aanbevolen wordt om op korte termijn, de benodigde expertise met de elektrische warmte-
pomp op te bouwen om vervolgens in te gaan zetten op grootschalige toepassing. De markt 
in Flevoland is relatief groot en derhalve ook aantrekkelijk voor een fabrikant.  

• Een duidelijk visie van Flevoland op de toepassing van warmtepompen kan mogelijkheden 
bieden ten aanzien van het in Flevoland opzetten van productiecapaciteit. Hetzelfde geldt 
voor de zonneboiler. Ook hier gaat het om een technologie die zeer goed past in een lange 
termijn traject om te komen tot vergaande verduurzaming en die op de rand van doorbreken 
staat. Wederom zouden hier mogelijkheden kunnen zijn om, gebruik makende van een 
duidelijk visie van Flevoland ten aanzien van de inzet van deze technologie, 
productiecapaciteit naar Flevoland te halen en op die manier te zorgen voor een duurzame 
economische impuls.  

Aanbevelingen met betrekking tot de bestaande Utiliteitsbouw 
• De bestaande utiliteitsbouw is van relatief goede kwaliteit, de levensduur is beduidend korter 

dan voor woningen en de beinvloedingsmogelijkheden voor de provincie en gemeente zijn 
relatief gering.11 In tegenstelling tot de woningbouw, is de elektrische warmtepomp, mede 
doordat hiermee efficiënt kan worden gekoeld, al een relatief vaak toegepaste techniek. 

 
Aanbevelingen voor nieuwe Utiliteitsbouw 
• Voor de utiliteitsbouw geldt dat ook hier het accent gelegd zou moeten worden op nieuw-

bouw. 
• Koppeling van duurzame bedrijventerreinen met de zogeheten ‘energieneutrale kas’ kan inte-

ressant zijn. Hierbij kan een warmteoverschot vanuit deze kassen zomers in de bodem wor-
den ingebracht en ’s winters als warmtebron voor de warmtepomp voor de verwarming van 
panden op het bedrijventerrein dienen. Het is echter zeer onzeker of deze energieneutrale 
kassen in Flevoland gebouwd gaan worden. Tevens is niet uit te sluiten dat de op de bedrijfs-
terreinen aanwezig utiliteitsbouw zomers al voor voldoende (weggekoelde) warmte zorgt 
waarmee ’s winters, via bodemopslag, in de warmtevraag kan worden voorzien. 

 

Verkeer en vervoer 
In tegenstelling tot de situatie voor de Gebouwde Omgeving is het minder duidelijk op welke 
toekomstige routes moet worden ingezet. De ontwikkelingen op het gebied van verkeer en ver-
voer zijn binnen en door Nederland nauwelijks te sturen, met uitzondering van een aantal niche 
markten zoals stadsvervoer. De eindbeelden voor een duurzame vervoerssector lopen bovendien 
nogal uiteen (zie ook Mourik et al, 2005). Hybride technologie (efficiëntieverhoging) lijkt de 
komende tiental jaren een dominant onderdeel te gaan worden in de mogelijke oplossingsrich-
tingen. Op termijn zal echter tevens brandstofsubstitutie plaats moeten vinden. Aardgas (CNG, 
LNG) past moeilijk in een duurzaam eindbeeld. Door verbeteringen in de conventionele techno-
logie is de bijdrage aan emissiereductie zeer beperkt, terwijl ook vanuit het oogpunt van voor-
zieningszekerheid het niet aan te bevelen is om grootschalig over te schakelen naar aardgas.12 
Of er op de langere termijn gekozen zal worden voor waterstof of biobrandstoffen of mogelijk 
beide is een open vraag.  
 
Biobrandstoffen zullen op de korte termijn een veel aantrekkelijker alternatief vormen dan wa-
terstof, mede doordat deze eenvoudiger in te passen zijn in de huidige infrastructuur. Het is 
hierbij zaak om zo snel mogelijk de overstap te maken naar de tweede generatie biobrandstoffen 
(waaronder bioethanol) die duurzamer zijn dan de eerste generatie (met name koolzaadolie of 
diesel). De markt voor biobrandstoffen is aanwezig en zal de komende jaren groeien. Op dit 
                                                 
11  Dit is zowel toe te schrijven aan het ontbreken van een effectief instrumentarium als ook aan overige factoren 

zoals de eigendomsverhouding (huurder heeft de baten - eigenaar heeft de kosten) en het geringe aandeel van de 
kosten van energie in de totale bedrijfsvoering. 

12  Een omschakeling naar een alternatieve infrastructuur neemt tientallen jaren in beslag. Tegen die tijd begint de 
beschikbaarheid van aardgas in Nederland mogelijk een probleem te worden en wordt Nederland afhankelijk van 
import van buiten Europa. 
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moment zijn er echter binnen Flevoland voor de boeren aantrekkelijker alternatieven vanwege 
de landbouw subsidies. Flevoland kan de technische ontwikkeling op het gebied van verkeer en 
vervoer niet noemenswaardig beïnvloeden. Daardoor zijn de mogelijkheden voor de provincie 
met betrekking tot het inzetten van bioethanol beperkt tot het afwachten van een meer rendabe-
ler situatie voor de boeren. Wel kan Flevoland proberen lokale afgeschermde markten te ver-
duurzamen, zoals het stadsvervoer, hierbij aansluitende bij Europese ontwikkelingen. Boven-
dien kan Flevoland aanhaken bij het opzetten van de bioethanol fabriek door de plaatsing ervan 
te ondersteunen en indien mogelijk aan de vergunning de voorwaarde te koppelen dat de grond-
stoffen (graan, zetmeel of bieten) in eerste instantie uit Flevoland worden onttrokken. 
 
Aanbevelingen 
• Biobrandstoffen vormen op de korte termijn een aantrekkelijk alternatief, mede doordat deze 

eenvoudiger in te passen zijn in de huidige infrastructuur. Het hierbij van belang om zo snel 
mogelijk de overstap te maken naar de tweede generatie biobrandstoffen die duurzamer is 
dan de eerste generatie (met name koolzaad). De markt voor biobrandstoffen is aanwezig en 
zal naar verwachting groeien. 

• Er is onderzoek nodig naar de mogelijkheden voor en rentabiliteit van de teelt van tweede 
generatie biobrandstoffen. Specifiek aandachtspunt hierbij zijn de regels omtrent de verbouw 
van meerjarige gewassen. 

• Flevoland kan de technische ontwikkeling op het gebied van verkeer en vervoer niet noe-
menswaardig beïnvloeden. Wel kan Flevoland proberen lokale afgeschermde markten te 
verduurzamen, zoals het stadsvervoer, hierbij aansluitende bij Europese ontwikkelingen. 

• Flevoland moet zich met name richten op het verduurzamen van lokale en afgeschermde 
markten op het gebied van verkeer en vervoer. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan 
busvervoer, taxi’s en bezorging van pakketten. Mogelijke opties hiervoor zijn dieselelektri-
sche hybride bussen, opzetten van een distributiecentrum van waaruit op milieuvriendelijke 
wijze distributie wordt georganiseerd. 

• Ontwikkeling van een duurzaam transportsysteem voor goederen. In La Rochelle (FR) zijn 
positieve ervaringen opgedaan met een overslagstation, waarvandaan de goederenstroom 
richting de binnenstad wordt gecoördineerd en uitgevoerd met milieuvriendelijke13 (elektri-
sche) voertuigen. Op termijn zou vanuit dit systeem ook met waterstofvoertuigen kunnen 
worden gereden. 

• Ook zou kunnen worden ingezet op een dieselelektrische hybride bus waarbij ook ’s nachts 
nog extra (hernieuwbare) elektriciteit kan worden toegevoerd. Het betreft hier een Neder-
landse fabrikant. Tevens staat de overheid positief tegenover deze ontwikkeling en is, op pa-
pier, de terugverdientijd kort. 

• Een mogelijke optie vormt de inzet van waterstof in lokaal busvervoer. Het verdient hierbij 
aanbeveling om ook de waterstofbus met een interne verbrandingsmotor hierbij mee te ne-
men. 

• De geplande uitbreiding van Almere en de naar verwachting toenemende vervoersstroom 
van en naar Amsterdam zou kunnen worden opgevangen (hoewel erg ambitieus) met een 
magneetzweefbaan op het traject Almere - Amsterdam.  

 

Landbouw en veeteelt 
De landbouw is een sector waar de provincie weinig op kan sturen, veel ervan wordt in Brussel 
geregeld. Bovendien zijn de mogelijkheden voor duurzame energie toepassing in de landbouw 
sector sterk afhankelijk van keuzen die in andere sectoren (met name verkeer en vervoer, en 
energiesector ((micro)-WKK) worden gemaakt. Mogelijkheden om te komen tot een duurzame 
bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door biologisch boeren, vallen buiten de scope van dit project. 
Veeteelt speelt een marginale rol in Flevoland en wordt ook ontmoedigd. Hierdoor is het poten-
tieel van mest- en co-vergisting gering. De provincie kan bijdragen aan het opzetten van meer 
                                                 
13  Zowel wat betreft emissies als ook wat betreft de geluidsproductie. 



ECN-C--05-107  9 

mest- en co vergistinginstallaties, door de regels te versoepelen die betrekking hebben op plaat-
sing en grootte van de installatie. Echter, de impact van het plaatsen van deze kleinere vergis-
tinginstallaties (zowel wat betreft emissiereductie als ook economische bedrijvigheid) zijn ge-
ring en het is daarom de vraag of de provincie haar energie daar in wil steken. Door een aantal 
actoren worden grote mogelijkheden gezien voor de tuinbouw, met name in combinatie met mi-
ni-WKK op biomassa en warmtelevering aan woningen. Afgevraagd kan worden of dit, bekeken 
vanuit een lange termijn perspectief, een wenselijke ontwikkeling is (vermijden van puntbron-
nen nabij woningen). Voor de tuinders is het mogelijk wel een financieel aantrekkelijke route, 
hetgeen de kans vergroot dat deze bedrijfstak zich in Flevoland zou willen vestigen. Dit levert 
een positieve stimulans voor de economie in Flevoland. De aanbevelingen met betrekking tot 
biobrandstoffen zijn behandeld onder de paragraaf verkeer en vervoer  
 
Aanbevelingen 
• Biomassagestookte WKK en warmtelevering kan voor tuinders een financieel aantrekkelijke 

route zijn, hetgeen de kans vergroot om deze bedrijfstak naar Flevoland te halen. Dit geeft 
een impuls aan de economie in Flevoland. Nadeel van deze route is dat het slechts deels past 
in een (optimaal) duurzaam eindbeeld voor Flevoland, zodat hier sprake is van een afweging 
tussen een economische impuls, met inachtneming van de huidige emissienormen, en een 
theoretisch lange termijn ideaalbeeld waarbij emissies in de nabije omgeving van woningen 
vermeden worden. 

 

Energiesector 
In Flevoland staat een groot deel van het in Nederland aanwezig windvermogen opgesteld. Er is 
in Flevoland sprake van een zekere mate van wildgroei en ook is een deel van het vermogen 
technisch achterhaald. Het potentieel van windenergie, toegepast onder de huidige condities, 
lijkt grotendeels te zijn benut, gezien de stop die is afgekondigd op nieuw vermogen in afwach-
ting van een actualisatie van het provinciale windenergiebeleid.  
 
Windenergie is een robuuste route die past in vrijwel alle duurzame toekomstbeelden. Ook is er 
voldoende potentieel het aanwezige vermogen verder uit te breiden. Hierbij spelen twee aan-
dachtspunten: de eigendomssituatie en de inpassing in het energiesysteem. Indien de molens 
niet in handen zijn (of blijven) dan levert het ‘de provincie’ (economisch) weinig tot niets op 
(behoudens een papieren oorkonde). De E-bedrijven incasseren de winst en die vloeit 
niet/nauwelijks terug naar de provincie of de boeren. De huidige constructie is aantrekkelijk, dit 
moet je wel behouden.  
 
Een tweede mogelijke probleem betreft dat zich voor zou kunnen doen bij een verdere substan-
tiële vergroting van het opgestelde windvermogen betreft de netinpassing. Een eventueel over-
schot van wind zal moeten worden getransporteerd (infrastructuur), de lokale elektriciteitsvraag 
kan verhoogd worden of de elektriciteit kan lokaal worden opgeslagen (omzetting). De kosten 
voor infrastructuur kunnen flink oplopen. Bij het opbouwen van een park spelen echter niet de 
gemiddelde kosten over een heel park maar de marginale kosten van het bijgeplaatste vermogen 
een rol.14 
 
Opslag van overtollige elektriciteit uit wind via waterstof wordt op de kort en middellange ter-
mijn niet als reële optie gezien. Energetisch verdient directe inzet van elektriciteit de voorkeur 
en ook is het systeemrendement van opslag via waterstof laag en zijn de kosten voor dit opslag-
systeem hoog.  

                                                 
14  De eerste X molens zijn bijvoorbeeld tegen lage kosten in te passen, de volgende Y molens leiden al tot grotere 

inpassingsproblemen en hogere kosten terwijl de volgende Z molens alleen tegen nog hogere kosten in te passen 
zijn. Gemiddeld over het hele park (X + Y + Z) zijn de kosten aanvaardbaar, maar de rentabiliteit van de laatste Z 
molen is negatief en men zal deze dan ook niet plaatsen. 
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Aanbevelingen 
• Gezien het zeer gunstige windregime in Flevoland en de aanwezige ruimte, is onze aanbeve-

ling om te kijken of het huidige vermogen nog aanzienlijk kan worden uitgebreid (ordegroot-
te van een verdubbeling). Hierbij dient rekening gehouden te worden met de eigendomssitua-
tie en de inpassing in het energiesysteem. 

• Indien er plannen gemaakt worden over veranderingen aan het hoogspanningsnet, zou hierbij 
aangehaakt kunnen worden. Gekeken moet worden hoe de plannen zodanig afgestemd kun-
nen worden dat de toekomstige ambities ten aanzien van wind waargemaakt kunnen worden. 
Er is in Flevoland voldoende plaats voor vermogen dat niet meer in Flevoland afgezet kan 
worden. Hierop moet geanticipeerd worden. 

• Er is een sterke synergie te bereiken met de behoefte om in de Gebouwde Omgeving over te 
gaan naar een ‘all-electric’ concept. Directe inzet van elektriciteit is energetisch gezien te 
prefereren.15  

• Opslag van elektriciteit is, gegeven de huidige stand van techniek, alleen zinvol via opslag in 
stuwmeren (in het buitenland, dus via export van elektriciteit). Lokale omzetting naar bij-
voorbeeld waterstof als opslagmedium is, in de nabije toekomst, geen reële optie. 

 

Kenniscentrum 
Er is relatief veel kennis in Flevoland aanwezig op het gebied van technologie en instrumentari-
um dat ingezet kan worden voor de verdere verduurzaming van Flevoland. Deze kennis is echter 
vaak gefragmenteerd aanwezig en ook ontbreekt een breed gedragen integrale duurzame ener-
gievisie van waaruit consistent langjarig beleid kan worden ontwikkeld. Nu komt het voor dat 
bepaalde voorschriften, hoewel beide gericht op verduurzaming, elkaar tegenwerken. De 
‘markt’ geeft aan als eerste behoefte te hebben aan een eenduidige (lange termijn) visie. Dit 
komt overeen met hetgeen een transitiemanager als eerste moet doen. Na het ontwikkelen van 
deze visie is de volgende stap de implementatie hiervan in de praktijk.  
 
Gebaseerd op de wensen en mening van de partijen die zouden moeten gaan samenwerken in 
een kennis-/praktijkcentrum, moet er binnen de provincie eerst een stap gemaakt worden alvo-
rens gedacht kan worden over een praktijkcentrum. Het is noodzakelijk dat de provincie de lan-
ge termijn kaders schetst, niet de belanghebbenden. De provincie geeft aan dit proces van visie-
ontwikkeling te willen aangaan. Het is vruchtbaar om het proces van visieontwikkeling van de 
provincie al in een vroeg stadium te openen voor input van externe belanghebbenden, om daar-
mee ook te voorkomen dat de moeite en tijd die de provincie zal steken in het ontwikkelen van 
een visie, teloor zou gaan vanwege negatieve externe reacties op de intern ontwikkelde visie. 
Via de oprichting van een kenniscentrum, dat zich zowel richt op interne beleidsvorming en 
stroomlijning als ook het uitdragen van informatie, en het functioneren als marktplaats kan de 
aanwezig kennis mogelijk effectief worden gebundeld. Tevens worden hiermee nieuwe moge-
lijkheden geopend, doordat het bijvoorbeeld eenvoudiger wordt om deel te nemen aan Europese 
projecten op het gebied van duurzame regio’s. Het kenniscentrum moet objectief en integraal de 
verschillende belangen afwegen (synergie maar ook trade off tussen economie, voorzieningsze-
kerheid en milieu). De provincie heeft een kennis of praktijkcentrum voor ogen met een 'markt-
plaats' (kennis en praktijk) functie waar de belanghebbende partijen bij elkaar komen 
om nieuwe toepassingen (zoals de EWP of nieuwe windtechnologie) in de praktijk te brengen 
(maken, toepassen, verbreden, verder ontwikkelen en communiceren) met daarmee een econo-
mische en profilerende spin off.  
 
Aanbeveling 
Een kenniscentrum op het gebied van verduurzaming van Flevoland zou tot eerste taak hebben 
om de breed gedragen integrale duurzame energievisie die is ontwikkeld uit te dragen en om te 

                                                 
15  Hiermee worden allerlei omzettingsverliezen voorkomen. 
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zetten in acties waarbij belanghebbende partijen bij elkaar komen om nieuwe toepassingen in de 
praktijk te brengen met daarmee een economische en profilerende spin-off. 
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1. Inleiding Achtergrondrapport 

Doelstelling van het onderzoek is het in kaart brengen van mogelijke kansrijke transitiepaden 
die bij kunnen dragen aan de verduurzaming van de energievoorziening in Flevoland. Naast 
identificatie van deze paden dient tevens te worden bepaald via welke operationele middelen 
deze transitiepaden kunnen worden gestimuleerd. Het onderzoek richt zich specifiek op de mo-
gelijkheden en het verkrijgen van competitieve voordelen voor de provincie Flevoland. Uit-
gangspunt hierbij is na te gaan welke specifieke condities in Flevoland (niches) bestaan en hoe 
deze zich verhouden tot de trends die Europees en nationaal waarneembaar zijn, zodat de transi-
tie niet op zich zelf staat, maar bij voorkeur ingebed is in een groter geheel. 
 
Kernactiviteit van deze studie is het analyseren en overzichtelijk ordenen van beschikbare ken-
nis bij zowel de provincie, huidige en potentiële stakeholders als ook het benutten van de bij 
ECN beschikbare kennis, dit zowel op het gebied van mogelijke innovaties als ook het gebied 
van transitiemanagement (waaronder beleidsmatige ondersteuning).  
 
Het rapport is opgedeeld in verschillende hoofdstukken. In Hoofdstuk 3 wordt er een onder-
scheid gemaakt naar de volgende verschillende sectoren: transport, gebouwde omgeving, land-
bouw, energie, industrie/bedrijventerreinen, en recreatie. Voor elk van die sectoren wordt een 
verslag gedaan van de beschikbare kennis bij zowel de provincie, huidige en potentiële stake-
holders over mogelijke regionale aanknopingspunten alsook belemmeringen. Ook wordt er per 
sector gekeken naar de sturingsmiddelen die volgens de geïnterviewden tot beschikking van de 
provincie staan. In een aparte paragraaf wordt specifiek ingegaan op de oprichting van een pro-
vinciaal kenniscentrum.  
 
In Hoofdstuk 4 wordt voor elk van de sectoren een wetenschappelijke analyse gemaakt van be-
schikbare kennis over nationaal en EU-beleid, huidige en mogelijke toekomstige toepassingen 
van duurzame energie in die sector en knelpunten.  
 
In Hoofdstuk 5, wordt voor elk van de sectoren een conclusie geformuleerd over de mogelijke 
specifieke niches die in Flevoland aanwezig zijn en hoe deze zich verhouden tot de trends die 
Europees en nationaal waarneembaar zijn.  
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2. Algemeen 

2.1 Drivers voor een verduurzaming van de energievoorziening 
De belangrijkste drivers voor een transitie zijn voorzieningszekerheid, het klimaatprobleem en 
overige milieuproblemen zoals NOx en fijn stof. Het is de verwachting dat fossiele energiedra-
gers als olie en aardgas schaars zullen worden voordat de huidige voor deze energiedragers be-
stemde infrastructuur is afgeschreven. Het is, vanwege de lange levensduur van een energie-
infrastructuur, daarom zaak om nu al te zoeken naar alternatieven en eventueel hierop de infra-
structuur (geleidelijk) aan te passen. 
 
Voor kleine puntbronnen geldt dat deze veel moeilijker (dus hogere kosten) schoon te maken 
zijn dan grootschalige eenheden. Voorbeelden van kleine puntbronnen zijn auto’s en ook ver-
warmingsketels. Het is niet mogelijk om CO2 af te vangen bij deze kleine puntbronnen en ook 
het toepassen van filters en katalysatoren om de emissie van ongewenste stoffen tegen te gaan 
zijn relatief duur bij kleine bronnen. Fossiele bronnen zoals olie, aardgas en kolen maar ook 
duurzame bronnen zoals biomassa moeten daarom bij voorkeur grootschalig worden omgezet 
naar koolstofloze schone energiedragers zoals elektriciteit, warmte en waterstof. Indien de toe-
komstige uitputting van olie en aardgas een rol gaat spelen kan de rol van deze energiedragers 
overgenomen worden door andere (duurzame) waarbij de infrastructurele aanpassingen relatief 
beperkt zijn. 
 

2.2 Aangrijpingspunten voor beleid 
Om de transitie te managen zijn in principe een aantal instrumenten mogelijk, zoals regulering, 
financiële instrumenten (heffingen en subsidies) en voorlichting (kennisoverdracht). Slechts een 
beperkt deel van deze instrumenten van deze instrumenten is inzetbaar op provinciaal en ge-
meentelijk niveau. Ook is de (effectieve) uitvoering van bepaalde regelingen soms zeer com-
plex, zoals bijvoorbeeld de invoering van een subsidiestelsel en kan een dergelijke regeling bij 
groot succes of een gebrekkige maatvoering de draagkracht van de provincie snel te boven gaan. 
Bij de beschrijving van de specifieke transitiepaden voor de verschillende sectoren zal nader 
worden ingegaan op de voor de provincie beschikbare beleidsaangrijpingspunten. 
 
Een transitie is een proces van de lange adem. Het is hierbij zaak om te komen tot een onder-
steunend beleid dat consistent is (bijvoorbeeld ten aanzien van de afstemming tussen gemeenten 
en provincies) gedurende een lange periode. Dit is alleen mogelijk indien de relevante partijen 
een gemeenschappelijke lange termijn visie delen. 
 

2.3 Marktcondities 
De mogelijkheden om succesvol een verandering in een deel van het energiesysteem te bewerk-
stelligen zijn sterk afhankelijk van het type markt. De provincie en gemeenten kunnen vrijwel 
geen invloed uitoefenen op grootschalige (mondiaal, Europees of nationaal karakter) en sterk 
geliberaliseerde markten zoals de energiesector. Wel kunnen, bijvoorbeeld bij de aanleg van een 
energie-infrastructuur voor nieuwbouwwijken, bepaalde randvoorwaarden worden gesteld. Door 
het verstrekken van subsidies kunnen energieproducenten mogelijk nog wel worden verleidt tot 
het inzetten op meer duurzame technologie, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van windmolens of 
biomassacentrales. Het effect op de economie voor Flevoland is echter doorgaans zeer beperkt, 
dit omdat de technologie vaak van buiten Flevoland wordt aangevoerd en ook de opbrengsten 
niet lokaal beschikbaar komen maar ten goede komen aan een (inter)nationaal opererende partij. 
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De aanleg van de infrastructuur kan wel leiden tot eenmalige geringe positieve effecten16, waar-
bij het de vraag is of het hier gaat om additionele effecten (meer installaties) en veranderingen 
in de aard van de activiteit (doordat een ander type installatie wordt geplaatst). 
 
Ook de mate van competitie binnen een markt is van invloed op de sturingsmogelijkheden. In 
een markt met zeer sterke competitie zijn de marges dun en is het alleen mogelijk om te investe-
ren in niet-marktconforme (duurzame) opties indien ook de rest van de markt hiertoe gedwon-
gen is (level playing field). Het zal zonder compensatie bijvoorbeeld moeilijk zijn de verladers 
in Flevoland op een duurdere (milieuvriendelijke) brandstof te laten rijden als verladers buiten 
Flevoland dit niet hoeven. Ook verduurzaming van industrietakken die het financieel moeilijk 
hebben is doorgaans lastig. Ook bij technologieën met een voor deze sectoren gunstige terug-
verdientijd is de investering op zich al een probleem17 en is de aandacht van deze sectoren niet 
gericht op onderwerpen, zoals energieverbruik, die slechts voor een gering deel het bedrijfsre-
sultaat beïnvloeden.  
 

2.4 Economische voordelen 
Er zijn twee mechanismen waardoor er een positieve impuls voor de economie (en de hieraan 
gekoppelde werkgelegenheid) kan ontstaan:  
1) Via extra inkomsten afkomstig uit duurzame opties, zoals bijvoorbeeld de opbrengsten van 

windmolens in particulier eigendom. Voorwaarde om te komen tot extra inkomsten is dat 
de optie rendabel is.18 Deze inkomsten zullen (groten)deels binnen Flevoland worden uit-
gegeven (stimulering lokale economie). 

2) Door verhoging van lokale productie door uitbreiding van bestaande of toevoeging van 
nieuwe activiteiten. Dit is bijvoorbeeld het geval indien ingezet wordt op een technologie 
die in Flevoland wordt geproduceerd19 of wordt geïnstalleerd gebruik makende van ar-
beidskrachten afkomstig van in Flevoland gevestigde bedrijven20. 

3) De tweede route heeft als voordeel dat hierbij doorgaans tevens extra inkomsten (meer per-
soneel dat een deel van haar inkomen in Flevoland uitgeeft) worden gegenereerd (zie onder 
(1). 

 
 

                                                 
16  Mits de arbeidscapaciteit binnen Flevoland wordt ingehuurd, hetgeen zeker niet het geval hoeft te zijn als het 

gaat om specialistische werkzaamheden. 
17  Geld lenen heeft een negatief effect op de terugverdientijd. 
18  Uitgaande van de binnen de bedrijfstak geldende criteria. 
19  Waarbij een dubbel voordeel ontstaat indien de technologie ook tot wordt geëxporteerd tot buiten Flevoland. 
20  Dit laatste is echter niet te garanderen, een deel van de opbrengsten zal waarschijnlijk weglekken. 
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3. Uitkomsten van interviews met provinciemedewerkers en 
externe partijen 

In dit hoofdstuk wordt per sector een overzicht gegeven van de beschikbare kennis bij zowel 
provinciemedewerkers alsook huidige en potentiële stakeholders. Doel van deze interviews was 
gericht op het verkrijgen van aanvullende (specifieke) informatie op het gebied van regionale 
opportuniteit alsmede aangrijpingpunten voor lokaal en provinciaal beleid, en het toetsen van de 
mogelijkheden voor de implementatie voor de geïdentificeerde transitiepaden. Het gaat hierbij 
zowel om het verkrijgen van een beeld ten aanzien van de support voor deze transitiepaden als 
ook de weerstand die binnen het gevestigde regime kan bestaan (inclusief institutionele aspecten 
voortkomende uit marktwerking en liberalisering). Tijdens de interviews zijn vragen met name 
gericht geweest op specifieke eigenschappen die Flevoland een competitief voordeel kunnen 
geven ten opzichte van andere regio’s/niche markten. Het kan hierbij zowel gaan om binnen 
Flevoland beschikbare kennis (specifieke kennis bij een deel van het midden en kleinbedrijf of 
in de agrarische sector) als ook om geografische kenmerken (wegen, water, steden (nieuwbouw- 
en renovatiepotentieel), platteland), logistieke kenmerken als ook de omvang en de aard van de 
activiteiten binnen de verschillende sectoren. 
 

3.1 Een duurzame verkeer en vervoer sector 
Flevoland is een unieke provincie wat betreft het personenvervoer. Er is een constante en vaak 
tot opstopping leidende verkeersstroom forensen (zowel met de trein als de auto) tussen Flevo-
land en Amsterdam, meer specifiek tussen Almere en Amsterdam, en de geplande uitbreiding 
van Almere zal voor een verdere groei van forensenstromen leiden, en daarmee zal de vraag 
naar logistieke optimalisatie groeien. De geplande groei van de luchthaven Lelystad en een to-
taal voorzien aantal van drie miljoen passagiers zal goede vervoersverbindingen met Amster-
dam vereisen. Deze ontwikkelingen zullen naar alle waarschijnlijkheid leiden tot verdere lucht-
vervuiling in Flevoland, en kunnen de basis vormen voor het ontwikkelen van een sense of ur-
gency om duurzaamheid te implementeren in het personenvervoer. Daarbij kan gedacht worden 
aan een duurzaam OV-systeem. Ook zou de geluidsemissie rond snelwegen beperkt kunnen 
worden middels geluidsschermen met een dubbele functie: zonnepanelen die warmte of elektri-
citeit naar nabijgelegen kernen vervoeren. 
 
Een ander aspect dat de provincie Flevoland uniek maakt, is de aanwezigheid van zeer veel dis-
tributie- en overslagcentra. Door de unieke regionale ruimtelijke ordening liggen de distributie- 
en overlagcentra op bedrijventerreinen die veelal als brug dienen tussen de bebouwde kernen en 
de agrarische kernen, en er zijn vrij veel verkeersstromen naar de stedelijke en agrarische gebie-
den vanaf deze bedrijventerreinen. Er zijn plannen voor het creëren van mogelijkheden voor 
bulktransport. Een aantal externe partijen ziet de noodzaak van het terugdringen van de stedelij-
ke vervuiling, bijvoorbeeld middels het opzetten van emissieloze (waterstof of elektriciteit) 
pendels tussen distributiecentra buiten de stad, bijvoorbeeld aan de A6, en de afleverpunten in 
de stad zelf. 
 
Binnen het goederenvervoer in Flevoland bestaat veel interesse voor verduurzaming, vanwege 
zowel de luchtkwaliteitproblematiek alsook de logistieke aspecten. De Stichting Duurzaam Fle-
voland heeft contact met de transport en logistiek activiteiten in de provincie. Er zijn genoeg 
aanknopingspunten voor nieuwe innovatieve projecten, ook op het gebied van besparing van 
brandstoffen, bijvoorbeeld door gebruik van composiet materialen in transport sector. Verder is 
er veel interesse voor het inzetten van biobrandstoffen in de transportsector. Er zijn lokale initia-
tieven (DuCH4, OPEK) voor duurzamere brandstoffen. Ondernemers zien kansen voor regiona-
le verduurzaming. De inzet van biobrandstoffen wordt door verschillende partijen gezien als een 
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reële optie, zeker gezien het feit dat import van biodiesel uit Duitsland en Frankrijk niet zal 
kunnen plaatsvinden in verband met het export verbod dat beide landen nastreven. Er is interes-
se in Flevoland voor het gebruik van koolzaadolie. Onder andere door het koolzaadolieplatform 
en Provinciale Staten. De provincie zou volgens de geïnterviewden een voorbeeldfunctie kun-
nen uitdragen door publieke diensten zoals de vuilophaaldienst, brandweer, politie en het eigen 
wagenpark te verduurzamen Er wordt ook veel gesurfd naar de site van OPEK. Connexxion ziet 
opties voor proefprojecten met biodiesel in stadsbussen in Almere. Er zijn veel biologische boe-
ren in Flevoland die hun machines op bioolie willen laten lopen omdat daarmee hun gewassen 
ook weer minder vervuild worden. Er loopt op dit moment een voorbeeldproject van een biolo-
gische boer in Flevoland. Transporteurs in Trekkersveld hebben ook interesse om hun wagens 
op bioolie te laten rijden. De terugverdientijd van ombouwkosten voor transporteurs om wagens 
op bioolie te laten rijden is een half jaar. De wegtransporten vanaf de overslagpunten in Flevo-
land gaan veelal door naar Duitsland. Daar is reeds een goede infrastructuur voor biodiesel 
aanwezig. De afstand tussen Flevoland en Duitsland creëert geen noodzaak voor een tussentijd-
se tankbeurt. Onduidelijkheid over de accijnsvrijstelling maakt dat biodieselprojecten in de 
transportsector moeilijk starten. Connexxion wacht bijvoorbeeld met het opstarten van proefpro-
jecten met biodiesel totdat er duidelijkheid is over de accijnsvrijstelling. Verder zal het ook las-
tig zijn om de biobrandstoffen in eigen provincie te produceren. Ondanks de grote hoeveelheid 
agrarisch land in Flevoland is de kans op teelt van koolzaad gering door allerlei omstandigheden 
(bieten cyste aaltje, prijs voedselgewassen, zie hoofdstuk over duurzame energie in de land-
bouw). Er is verder veel onduidelijkheid over de mogelijkheid om braakliggende terreinen te 
gebruiken voor het telen van koolzaad 
 
De inzet van waterstof zal moeizamer verlopen volgens externe partijen, hoewel de oliehande-
laar Van Staveren zeker zou willen investeren in het eerste Flevolandse waterstof tankstation in 
verband met publiciteit. Het idee dat de waterstofbus proef in Amsterdam niet erg succesvol is 
verlopen heeft negatieve impact op verwachtingen voor verduurzaming in verkeerssector mid-
dels waterstof. Waterstof in de Flevolandse transportsector wordt door mogelijke investeerders 
als Connexxion gezien als iets voor de lange termijn. Op termijn zou een gesloten keten met be-
trekking van waterstof een interessante optie kunnen zijn voor Flevoland. Waterstof zou ge-
maakt kunnen worden van overtollige windenergie uit Flevoland en gebruikt worden in het 
openbaar vervoer. 
 
Over de inzet van elektriciteit of hybride voertuigen is niet gesproken tijdens de interviews. 
 
Verder zijn een aantal andere aspecten benoemd door de geïnterviewden die negatieve gevolgen 
zouden kunnen hebben voor de inzet van biobrandstoffen in de Flevolandse transportsector. Al-
lereerst is de verkeerssector de sector waar de provincie de minste invloed op heeft. Stichting 
Duurzaam Flevoland heeft weliswaar contact met de sector, maar het is lastig om dat contact 
goed te krijgen, omdat de brancheorganisatie niet sterk is en het lastig is om een goede spreek-
buis te vinden. Verder is de situatie rond het forensen op het moment zodanig dat er zoveel 
vraag naar capaciteit in de vervoerssector is dat er liever een extra bus wordt ingezet dan dat er 
een bus minder rijdt maar dat alles wel schoon rijdt. Tenslotte is de vervuiling door de verkeers-
sector in Flevoland minder ernstig dan in andere delen van het land, waardoor draagvlak voor 
drastische veranderingen minder groot is, en is het onduidelijk welke duurzaamheideisen de 
provincie kan stellen aan nieuw te ontwikkelen vervoerssystemen. 
 

3.1.1 Sturingsmiddelen van de provincie m.b.t. verkeer en vervoer  
De sturingsmiddelen die de provincie tot haar beschikking om de implementatie van duurzame 
energie in de verkeer en vervoerssector te stimuleren zijn gering volgens de geïnterviewden. 
Hoewel de verkeerssector een van de grootste emitterende bronnen is in Flevoland, is er in Fle-
voland geen sprake van ernstige luchtvervuiling ten gevolg van de transportsector zoals in ande-
re delen van Nederland. Hoewel dit natuurlijk goed is, maakt het de rol van de provincie lastiger 
omdat het lastiger is om een gezondheids- of milieuargument te koppelen aan eisen van de pro-
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vincie. Daardoor is het moeilijk te legitimeren dat de provincie zodanig gaat ingrijpen in de ver-
voersector dat het capaciteitsprobleem nog groter wordt. Bovendien is de verkeerssector de sec-
tor waar de provincie de minste invloed op heeft.  
 
Een instrument dat de provincie kan gebruiken om eisen te stellen aan het opzetten van nieuwe 
of alternatieve vervoersvormen is de concessie Openbaar Vervoer. De provincie zou verder 
schaalvergroting van proefprojecten kunnen faciliteren. Daarbij zou ze bepaalde eisen kunnen 
stellen. De mogelijkheid hiertoe moet uitgezocht worden. Het project ‘rijden op aardgas’ zou 
bijvoorbeeld vooral succesvol kunnen worden wanneer ze provinciebreed aangepakt wordt. Er 
zijn namelijk minimaal 200 auto’s nodig om een tankstation met aardgas rendabel te maken. De 
provincie zal moeten bijdragen in het oplossen van het kip en ei probleem van infrastructuur en 
marktvraag. Dit kan bijvoorbeeld door een niche te creëren voor bepaalde duurzamere brand-
stoffen door een aantal wagenparken op aardgas te zetten, zoals de brandweer, de politie, of de 
afvalophaaldienst Flevocollect. De provincie zou verder kunnen faciliteren bij het verlenen van 
financiële ondersteuning voor innovatieve projecten, bijvoorbeeld door de geldpotjes te kennen 
en te bemiddelen. 
 

3.2 Een duurzame gebouwde omgeving  
Over de verduurzaming van de gebouwde omgeving wordt veel nagedacht en uitgevoerd in Fle-
voland. Almere is daarbij koploper met allerlei duurzame energie projecten gericht op verschil-
lende technieken. Almere is reeds een zeer duurzame stad. In 50% van de nieuwbouwhuizen is 
aandacht geweest voor duurzaam bouwen. Op het moment is 50% van de warmte van Almere 
voorzien middels WKK. Electrabel produceert warmte met de WKK-centrale Almere voor de 
stadsverwarming. Nuon levert deze warmte aan de bewoners en bedrijven.  
 
Op het moment draaien de volgende projecten in Almere: het Crescendo-project behelst 500 
zonnewoningen in het Columbus-kwartier in Almere Poort en een bijdrage aan een zonne-eiland 
dat Nuon gaat bouwen in Noorderplassen-West (waar 8.000 m2 zonnecollectoren warmte aan 
warmtenetten gaan leveren aan woningen). Een windmolenproject in de gebouwde omgeving is 
Windwall waarbij horizontale windturbines geplaatst zijn op een school, er zijn plannen voor 
het plaatsen van kleinschalige windturbines in de gebouwde omgeving, hoewel de gemeente 
Almere het liever kleinschalig houden wil wat betreft windenergie in de gebouwde omgeving. 
Op het Milieueiland Rhodes in Almere Buiten zijn in het kader van het zon-project vier ver-
schillende woningtypes uitgewerkt (collectief mini-WKK-systeem, actieve, passieve zone-
energie. Op dit moment heeft Nuon een contract met Almere over het neerzetten van een bio-
massagestookte WKK-centrale in Almere Poort waarmee 90% reductie van CO2 wordt gereali-
seerd voor nagenoeg geheel Poort. De brandstof betreft dunninghout dat door staatsbosbeheer 
wordt aangeleverd uit een straal van 80 kilometer. 
 
Er liggen grote kansen voor verdere verduurzaming in de gebouwde omgeving in Flevoland 
door de inzet van een duurzame energie infrastructuur en duurzame bouwwijzen. Omdat Almere 
door blijft groeien zet de gemeente in op Duurzaam Bouwen waarbij gestreefd wordt naar een 
extensiever energiegebruik, integraal ketenbeheer en behoud en versterking van de huidige kwa-
liteit van de gebouwde omgeving. Dit is geïllustreerd door de organisatie en medewerking aan 
de ‘Puur wonen estafette’. Hierbij zijn alle provinciale voorbeelden van duurzaam wonen in het 
zonnetje gezet. Dit is gericht op het vergroten van bewustzijn over duurzaamheid in de woning-
bouw, en wat duurzaam wonen inhoud. Hierbij is de intentieverklaring ‘Nieuw Flevolands Peil’ 
getekend, feitelijk een convenant tussen projectontwikkelaars, corporaties en de gemeenten in 
Flevoland over duurzaam bouwen. Almere loopt ver vooruit op de provinciale doelstelling. Al-
mere wil zo bijvoorbeeld in 2030 energieneutraal zijn. De plannen gelden met name ontwikke-
lingsgebieden zoals Almere Hout en Pampus waar op grote schaal kan worden gewerkt en sa-
menwerking tussen Rijk, provincie en gemeente geoptimaliseerd kan worden. Het verder uit-
breiden van stadsverwarming is een van de projecten waarmee nog een grote klapper kan wor-
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den gemaakt in Almere. In het KEMA-rapport staan verder nog 31 duurzame projecten die mo-
gelijk uitgevoerd zouden kunnen worden. Hieronder vallen: plaatsing van (risicovol potentieel ) 
wind binnen de gemeente, decentrale turbines op daken op bedrijventerreinen, gesloten kassys-
temen in Almere, subsidiëren van plaatsing van zonnepanelen op woningen, huren van zonne-
panelen, het waterzijdig inregelen van verwarmingsinstallaties, het handhaven van het WKK-
aandeel voor bedrijven tot 2030, implementeren van mini-WKK in gebouwde omgeving, het 
vervangen van huidige WKK door biomassagestookte WKK, plaatsen van nieuwe biomassage-
stookte WKK, compensatie toename vluchten vliegveld met bomen aanplant, inkoop van CO2-
emissierechten, bouwen van duurzame spoorbrug over IJmeer (windturbines en zonnepanelen), 
inkoop groene stroom door gemeente, bouw nieuwbouw met waterstof en BSC middels aanleg 
geschikt gasnet, renovatie utiliteitsgebouwen, renovatie huurwoningen, CO2-neutrale woningen 
en utiliteit vanaf 2010, EPC -0,2 tot -0,4 preventief en duurzaam voor nieuwe woningen en utili-
teitsbouw, stimuleren van het benutten van het economisch potentieel industrie, formuleren ad-
ditioneel beleid om technische besparingspotentieel in industrie te realiseren, en tenslotte het 
halen van zonnewarmte uit asfalt voor nieuwe woningen, i.c.m. warmtepomp. Door deze projec-
ten in verschillende clusters onder te brengen zijn vier scenario’s ontwikkeld, met verschillende 
ambitieniveaus voor de CO2-reductie. 
 
Het inzetten van waterstof in de gebouwde omgeving is voorlopig geen optie voor Almere. Er is 
een haalbaarheidsstudie naar uitgevoerd, en daaruit blijkt dat het geen haalbare kaart is om wa-
terstof bij te mengen in het gasnet. Allereerst zijn er alleen gasnetten in Almere buiten en Alme-
re haven. Maar bovendien is er geen waterstofproducent aanwezig in Almere en er zijn er geen 
projectontwikkelaars die er brood in zien. Almere wil graag dat de waterstof ook duurzaam op-
gewekt wordt. Almere zal waterstof gaan inzetten zodra de technologie verder uitontwikkeld is. 
 
Er zijn uit de interviews wat aandachtspunten naar voren gekomen die mogelijkerwijs de 
implementatie van duurzame energieprojecten in de gebowude omgeving negatief kunnen 
beinvloeden of hebben beinvloed. Zo bleek dat keuzevrijheid op het gebied van energievoorzie-
ning en huishouding op gespannen voet staat met milieudoelstellingen. Een nieuwbouwproject 
gericht op duurzame energie is hierdoor niet van de grond gekomen. Verder stimuleert de ge-
meente Almere zonneboilers niet op plekken waar wamtenetten liggen, omdat het rendement 
daarmee omlaag gaat. Extensieve nieuwbouw vermindert het rendement van warmtenetten 
eveneens. De ontwikkeling van PV in de gebouwde omgeving loopt niet snel, vanwege de te-
rugverdientijd. En tenslotte ervaart de gemeente Almere dat het communiceren over energiebe-
sparing naar (toekomstige) bewoners toe moeizaam verloopt. Het project de Landerijen is bij-
voorbeeld vanwege bewonersklachten over de ventilatie stopgezet. 
 

3.2.1 Sturingsmiddelen van de provincie m.b.t. de gebouwde omgeving 
De provincie houdt zich niet bezig met specifieke inrichting van de gebouwde omgeving van 
Flevoland, omdat dit geacht wordt een taak te zijn van de gemeenten omdat de grond van hen is. 
Subsidiering vanuit de provincie is niet realistisch. Er zijn geen subsidiemogelijkheden. De pro-
vincie heeft wel een gevoel van urgentie ten aanzien van het bevorderen van duurzaamheid in 
de gebouwde omgeving. De provincie kan op andere wijzen sturen. Zo kan ze bijdragen aan het 
opzetten van proefprojecten. Het provinciehuis vervult al een voorbeeldfunctie hoewel bij de 
verbouwing van het provinciehuis nog niet alle DE-mogelijkheden meegenomen zijn. De pro-
vincie kan verder de lobby met bedrijven als Nuon, Electrabel, Eclair-E verder ontwikkelen en 
zo sturen op de plaatsing van (biomassagestookte) WKK. Een ander middel dat de provincie tot 
haar beschikking heeft om op ontwikkeling en implementatie van duurzaamheidprojecten en 
energieprojecten te sturen is middels langdurig overleg met betrokken actoren, eventueel mid-
dels een kennisloket, waarbij de provincie voorzitter is, en tracht de verschillende belangen hel-
der te krijgen en in overeenstemming te brengen. Echter, deze projecten zijn totnogtoe niet van 
de grond gekomen, omdat de provincie zich op een gegeven moment uit dit overleg moest te-
rugtrekken vanwege gebrek aan tijd en prioriteit. Een volgend sturingsmiddel voor de provincie 
is het bereiken van een handreiking en een daarop volgend convenant. Zo heb je bijvoorbeeld de 
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handreiking Duurzaam Bouwen van enkele jaren geleden. Een probleem van die handreikingen 
en convenanten is echter dat ze vaak gedateerd raken en geactualiseerd dienen te worden, zoda-
nig dat ze een stap voor blijven op regulering. De handreiking duurzaam bouwen is bijvoorbeeld 
ingehaald door het bouwbesluit. 

 
De gemeenten hebben genoeg middelen tot hun beschikking zoals bijvoorbeeld: het milieu pres-
tatiegericht DuBo-beleid, de tender regeling duurzame wijk die helpt om duurzaamheideisen te 
kunnen stellen aan projectontwikkelaars en andere inschrijvers, het convenant Duurzaam Bou-
wen, dat in juni door alle gemeenten wordt ondertekend; de Nota Duurzame Woonmilieu’s uit 
1997 en de intentieverklaring duurzaam bouwen Flevoland uit 1998 die de basis niveau voor 
duurzame woningbouw (1% lagere EPC-norm dan landelijke norm, toepassing van alle vaste 
maatregelen en minimaal 50% variabele maatregelen uit Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen 
Woningbouw); het op 10 juni 2005 ondertekende Nieuw Flevolands Peil zal tot meer prestatie-
gerichte afspraken leiden, het Integraal Ontwikkelingsplan waarin de visies van samenwerkende 
partijen op de toekomstige ontwikkeling van Almere zijn vastgelegd, waaronder een paragraaf 
over duurzaamheid. Dit moet nog verder uitgewerkt worden met provincie en rijk; de Wet mili-
eubeheer waarmee de gemeente milieuvergunningen kan uitschrijven met daarin energie-
/duurzaamheideisen, met het Bouwbesluit kan de gemeente EPC-eisen stellen, met het Besluit 
Aanleg Energie Infrastructuur kan de gemeente sinds 2001 de aanleg van nieuwe energievoor-
ziening gunnen op basis van duurzaamheideisen, en met de Wet op Ruimtelijke Ordening en 
Bestemmingplan kan de gemeente tot op zekere hoogte bepalen hoe en waar er wat gebouwd 
mag worden. Zongerichte verkaveling, eisen aan plaatsing windturbines, afstemming vraag en 
aanbod warmte kunnen opgenomen worden in deze wetten. 
 

3.3 Duurzame bedrijventerreinen  
Er zijn al veel bedrijventerreinen in Flevoland en de provincie heeft meer bedrijventerreinen in 
aanbouw. Er is zeer weinig zware industrie aanwezig in Flevoland. Geen van de bedrijventer-
reinen is op dit moment echter daadwerkelijk duurzaam ingericht of georganiseerd. Een debat 
over het verduurzamen van de Flevolandse bedrijventerreinen is geëindigd zonder implementa-
tie van welke vorm van duurzaamheid dan ook, in het bijzonder omdat men het niet eens werd 
over de betekenis van duurzaamheid. Als er een nieuw debat gevoerd zal worden over duurzame 
bedrijventerreinen, dan kan dat debat zich beter toespitsen op duurzame energie dan op duur-
zaamheid in het algemeen. De bewoners van de Noordoostpolder en Urk hebben vaak een chris-
telijke inslag en daardoor echt nog aandacht voor het rentmeesterschap van de aarde. Duurzaam 
Ondernemen zien zij vaak als vanzelfsprekend. Voor het interne transport in die distributiecen-
tra zou kunnen worden nagedacht over projecten met brandstofcel aangedreven voertuigen. Ook 
de koeling zelf kan met duurzame energie en energietechnieken aangepakt worden. 
 
Er zijn plannen om een aantal bedrijventerreinen klaar te maken voor overslag en (bulk) trans-
porten. Echter, plannen om een grootschaligere overslag nieuw leven in te blazen, bijvoorbeeld 
in de vorm van een nieuw eiland in het IJsselmeer, zullen veel problemen ondervinden door al-
lerlei wet en regelgeving, met de Vogel- en Habitatrichtlijn als voornaamste struikelblok  
 
De bedrijventerreinen functioneren vaak als buffer tussen de agrarische en stedelijke omgeving 
en kunnen brugfuncties vervullen op het gebied van mest en covergisting, het verwerken en ge-
bruiken van biobrandstoffen, de productie en het gebruiken van duurzame energie middels 
WKK-centrales, en het over het hek transporteren van warmte middels warmtenetten. Hierover 
is reeds gesproken onder de paragrafen duurzame energiesector, en duurzame landbouw en hier 
zal geen herhaling volgen.  
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3.3.1 Sturingsmiddelen van de provincie m.b.t. bedrijventerreinen 
De provincie kan de handreiking Duurzame Bedrijven terreinen gebruiken voor meerdere doe-
len. Bij deze handreiking wordt gestuurd op bepaalde functiecombinaties (logistieke optimalise-
ring, combinatie van logische functies als vergadercentra en kinderdagverblijven). De handrei-
king kan bijvoorbeeld dienen als basis voor een convenant over het samenbrengen van nieuwe 
functies op nieuwe of nog in aanbouw zijnde bedrijventerreinen. Zo kan een wegtransport over-
slagplek gecombineerd worden met een productiefaciliteit van biodiesel en een bijbehorend 
tankstation. De handreiking kan ook gebruikt worden om bijvoorbeeld op bedrijventerreinen de 
wegtransport overslagplek te combineren met een productiefaciliteit van biodiesel en een bijbe-
horend tankstation.  
 

3.4 Een duurzame landbouwsector 
Een aantal aspecten van de landbouwsector in Flevoland biedt aanknopingspunten voor ver-
duurzaming. Allereerst kan de landbouw in Flevoland extra stimulans gebruiken om haar kan-
sen op overleven te vergroten. Met name in de Noordoostpolder is wel een economisch impuls 
nodig. Er worden op het moment discussies gevoerd over de toekomst van landbouw in Flevo-
land, met name gericht op het feit dat er steeds meer druk op komt te staan door de groei van 
andere functies die ook ruimte vragen in het landelijk gebied, zoals de gebouwde omgeving, 
verstedelijking, recreatie, natuurbehoud. Er zijn initiatieven om te komen tot een upgrading van 
landbouwgebieden (mogelijk in relatie tot duurzame recreatie) omdat koppeling van verschil-
lende functies voor economische versterking van de individuele functies zorgt. Zo zijn er parti-
culiere initiatieven binnen Flevoland van agrariërs die aan bosbouw gaan doen, dicht bij natuur-
functies. Een ander aspect waar de landbouw en duurzame energie gekoppeld kunnen worden is 
via de landschapsstructuur. De erf- en laanbeplanting is toe aan versterking en de provincie gaat 
haar wens om erf singels op te zetten en in stand te houden vastleggen in beleid. Dit beleid zou 
gekoppeld kunnen worden aan particuliere bosbouw voor levering aan biomassacentrales in 
Flevoland. Echter, op het moment worden particuliere initiatieven om aan bosbouw of erf singel 
opbouw te doen toegejuicht door de provincie, maar niet gestimuleerd. In de robuuste verbin-
dingszones zou eventueel ook koppeling kunnen plaatsvinden van ruimtevragende functies als 
natuurontwikkeling en biomassateelt. Verder loopt er een projectplan genaamd ‘Vuur uit water’ 
waarbij baggerspecie die niet op de kant kan worden gezet gebruikt gaat worden voor biomassa-
teelt. Het gaat om koppeling van ruimtevragende functies 
 
Veel boeren kijken vanuit de slechte economische opbrengsten van afgelopen jaren naar alterna-
tieven, en hebben daarbij zichtbaar oog voor duurzame energiepraktijken. Mest en co-vergisting 
zijn daar zichtbare voorbeelden van. De lijst met toegestane co-vergistings producten, zal waar-
schijnlijk uitgebreid worden en daarmee worden de kansen voor agrariërs vergroot. De boeren 
streven met name naar samenwerking met elkaar. De investeringen zijn dan nog steeds hoog, 
maar het technisch en financieel rendement is hoger. Er loopt op het moment een project waar-
bij vier bedrijven een co-vergisting installatie bouwen. Echter, mestvergisting of co-vergisting 
loopt in Flevoland tegen een aantal belemmeringen op. De gemeenten vrezen voor toename van 
het aantal verkeersbewegingen in de oogstperiode, wanneer restafval naar de installaties moeten 
worden gebracht. De provincie stimuleert daarom de bouw van vergistingfabrieken op bedrij-
venterreinen, zeker wanneer deze al agrarisch gericht zijn. Vergisting (dit geldt ook voor mest-
vergisting) mag tot op een bepaald niveau in het agrarisch gebied plaatsvinden. De oppervlakte 
van de installatie mag niet meer zijn dan 800m2, wat neerkomt op de capaciteit die nodig is om 
de mest of het afval van drie gemiddelde bedrijven te verwerken. Biovergisting wordt nu door 
de gemeenten alleen toegestaan, wanneer eigen producten van het bedrijf worden gebruikt, in 
verband met de vrees voor toename van het aantal verkeersbewegingen in de oogstperiode. Dat 
is in wezen belemmerend, omdat de agrariërs vanaf hun boerderij willen managen. De ontwik-
keling van bio-energieopwekking kan daardoor stagneren. Qua beheer vraagt de installatie uit-
gezonderd enkele pieken nauwelijks manuren De reistijd wordt gezien als verloren manuren. 
Bovendien is biomassavergisting alleen interessant qua rendement voor boeren als ze het in 
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groepsverband of wegverband (buren) kunnen doen. Volgens de agrariërs en de LTO Flevoland 
hoeft de oogstperiode echter niet te leiden tot extra verkeersbewegingen naar de vergistingin-
stallaties. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden om maïs in te kuilen en dan gedoseerd te 
vervoeren naar de installatie bij een andere boer. Wat eveneens belemmerend werkt voor mest-
vergisting is dat de provincie (en ook de zittende agrariërs) liever geen intensieve veeteelt in 
Flevoland hebben, wat uitbreiding van mestvergisting initiatieven bemoeilijkt. Er worden zelfs 
richtlijnen opgesteld om nieuwe bestemmingsplannen veeteelt vrij te kunnen houden. Echter, de 
combinatie van teelt en verwerking van agrarisch afval in de landbouwsector is volgens geïnter-
viewden te klein om een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan de verduurzaming van de 
energievoorziening 
 
De boeren kunnen verder gebruik maken van aanwezige kennis in de polder. In Flevoland zit 
heel veel geconcentreerde agrarische kennis in de vorm van onderwijs en onderzoek. Er zijn 
zelfs plannen om een soort agrarische kennisstraat op te zetten tussen Dronten en Lelystad. 
  
Op het gebied van de teelt van energiegewassen zijn er vrij veel activiteiten in de polder. De 
provinciale milieufederaties en ook het Praktijkonderzoekcentrum Plant en Omgeving PPO van 
de WUR willen graag bekijken wat de regionale kansen voor energieteelt zijn, en er vinden de-
monstratieprojecten omtrent energiegewassen plaats in Flevoland via DLV in samenwerking 
met WUR. De vraag naar biomassa in Flevoland is groter dan het aanbod en het telen van lagere 
en eenjarige gewassen voor energieteelt, zoals granen en grassen is zeker een mogelijkheid in 
Flevoland. En braakliggende terreinen (die bijvoorbeeld tot bedrijventerreinen of nieuwbouw-
wijken zullen worden omgevormd) kunnen in theorie gebruikt worden om hier tijdelijk kool-
zaad op te telen. 
 
Echter, er spelen in de landbouwsector ook een groot aantal zaken die de teelt van energiege-
wassen ernstig belemmeren. Op dit moment is er vanwege het lage saldo weinig animo onder 
Flevolandse agrariërs voor het telen van energiegewassen, en zetten de agrariërs in op aardap-
pels, bieten, uien en penen. Het huidige EU-landbouwsubsidiebeleid werkt een omslag naar 
grootschalige biomassateelt op de korte termijn tegen. De grootschalige teelt van koolzaad heeft 
bijvoorbeeld alleen kans wanneer de economische waarde van de andere gewassen sterk af-
neemt. De telers van koolzaad subsidiëren vanuit de provincie kan niet, omdat dit concurrentie-
vervalsing is (Europees beleid). Daar komt bij dat bij kleinschalige teelt van energiegewassen 
het te duur is om het van het land te halen omdat je er speciale machines voor nodig hebt. Inves-
teren in die machines wordt alleen rendabel als je veel hectaren te oogsten hebt. Een ander be-
lemmerend aspect is dat bieten en koolzaad niet op dezelfde grond kunnen worden geteeld, om-
dat koolzaad de groei van het bietencyste aaltje bevordert. Overstappen op energieteelt kan niet 
zo maar overal in Flevoland. In Flevoland gelden er bepaalde eisen voor de hoogte van meerja-
rige gewassen, om de openheid van het landschap te beschermen. Al met al is er in Flevoland 
slechts beperkte ruimte voor de teelt van biomassa. Er is geen braaklegregeling zoals die bij-
voorbeeld wel in Zeeland geldt. Zelfs al zouden alle braakliggende terreinen gebruikt worden, 
dan gaat om een gering aantal hectares, en dat zal dus niet bijdragen aan grootschalige teelt van 
koolzaad in Flevoland. Bij lage afzetprijs zouden bieten echter wel omgezet kunnen worden in 
bioethanol.  
 
De glas- en tuinbouwsector in Flevoland biedt zeker wel mogelijkheden voor de implementatie 
van duurzame energie. Allereerst zijn verschillende glas- en tuinbouwgebieden in Flevoland toe 
aan revitalisering of zelfs nieuwbouw. Dit zijn uitstekende momenten voor het veranderen van 
de energievoorziening. Ook zit er al veel WKK in glastuinbouw gebieden, en die installaties zijn 
langzamerhand afgeschreven. De glastuinders/het glastuinbouwgebied in Ens zijn toe aan revi-
talisering. De revitalisering van Ens kan gebruikt worden om een inventarisatie te maken van de 
mogelijkheden voor de inpassing van duurzame energie. De gasaanvoer is te beperkt en daarom 
zijn er mogelijkheden voor alternatieve vormen van warmteopwekking. Dit probleem van be-
perkte gasaanvoer speelt ook in ander glastuinbouw gebieden in Flevoland. De ontsluitingsweg 
(Enserweg) moet eveneens aangepast worden vanwege toenemende verkeersbewegingen en ont-
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lasting van het verkeer in de kom van Ens. Ook wordt gekeken naar nieuwe vestigingsmogelijk-
heden. Nieuwbouw en renovatie zijn ook een mooi moment voor het toepassen van bijvoorbeeld 
een gesloten kassysteem. De houding van de tuinders jegens een dergelijk systeem is positief, 
vanwege het feit dat er minder energieverbruik mee gepaard gaat. De (biologische) glastuinders 
in Ens zijn tevens geïnteresseerd in warmte/koude opslag in de grond/bodem. In Ens is er een 
ondernemer bezig met het principe van de gesloten kas. De glas- en tuinbouw is een hele zicht-
bare sector, die een voorbeeldrol zou kunnen vervullen, waarbij kostenbesparing de motivatie 
moet zijn en ook kan zijn gezien de berekeningen van bedrijven als Eclair. Veel tuinders nemen 
erg veel gas af, en die prijzen blijven maar stijgen en de financiële opbrengsten van de gewas-
sen/oogst worden steeds minder. Dit creëert kansen voor duurzamere energievoorzieningen. Het 
installeren van een biomassagestookte centrale bij een glastuinbouwbedrijf in Flevoland kan een 
besparing opleveren van € 4000 tot € 8000 per jaar per hectare, zowel bij renovatie als bij 
nieuwbouwprojecten. Gelet op de krappe marges is dat een aanzienlijke besparing. Eclair-E is al 
op 14 locaties actief om dergelijke projecten op te zetten, maar nog niet in Flevoland. In het be-
stemmingsplan moeten klasse 4 gebied voorzien zijn voor de vestiging van dergelijke installa-
ties. Het contact tussen provincie en Eclair-E hierover kan beter.  
  
Er spelen echter ook een aantal zaken die volgens de geïnterviewden een negatieve impact op 
verduurzaming van energie in de glastuinbouw kunnen hebben. Het gebruik van vergisting en 
warmte (covergisting en WKK) uit de tuinbouw in gebouwde omgeving is een moeilijke optie, 
omdat de meeste kassen te ver van de bouwkernen afliggen om dit rendabel te maken. Het is 
lastig om de (collectieve) tuinders en projectontwikkelaars zover te krijgen dat ze de voorinves-
tering plegen in bijvoorbeeld biomassagestookte WKK. Investeerders vinden het risico te groot 
om te investeren in projectmatige nieuwvestiging (Luttelgeest 2). Verduurzaming in de glas-
tuinbouw zal weinig bijdagen aan verduurzaming van Flevoland als geheel. Door deze geringere 
impact, kan het zijn dat duurzaamheidacties eerst worden toegespitst op andere grotere sectoren. 
 

3.4.1 Sturingsmiddelen van de provincie m.b.t. de landbouwsector 
De provincie kan in deze sector vooral een faciliterende rol spelen.  
 
Wat betreft het stimuleren van de teelt van energiegewassen zijn er meerdere mogelijkheden 
voor de provincie. Allereerst kan de provincie de teelt van koolzaad stimuleren door braaklig-
gende terreinen (die bijvoorbeeld tot bedrijventerreinen of nieuwbouwwijken zullen worden 
omgevormd) aan te wijzen als tijdelijke teelgrond. Er zijn boeren bereid om de teelt op zich te 
nemen, de provincie hoeft alleen maar toestemming te geven. Een proces hieromtrent loopt op 
dit moment bij de provinciale staten, maar dat gaat zo langzaam dat de zaaitijd voor de koolzaad 
voorlopig weer voorbij is. De telers van koolzaad subsidiëren vanuit de provincie kan niet, om-
dat dit concurrentievervalsing is (Europees beleid). De particuliere initiatieven binnen Flevoland 
van agrariërs die aan bosbouw voor biomassa productie willen gaan doen zouden sterker gesti-
muleerd kunnen worden door de provincie. De provincie gaat haar wens om erf singels op te 
zetten en in stand te houden vastleggen in beleid. Dit beleid zou gekoppeld kunnen worden aan 
particuliere bosbouw voor levering aan de biomassa centrale 
 
De rol die de provincie kan spelen in het opzetten van grote verduurzaming processen in de 
glastuinbouw is groot. De provincie kan een belangrijke rol spelen in het motiveren en onder-
steunen van collectieven of projectontwikkelaars, bijvoorbeeld middels een kennisloket. Een 
mogelijk probleem waar de provincie tegenaan kan lopen bij het verlenen van subsidie voor het 
verduurzamen van de glastuinbouw in Flevoland is dat het een relatief kleine groep is. Verduur-
zaming in deze sector zal zo weinig bijdagen aan verduurzaming van Flevoland als geheel.  
 
Biovergisting wordt nu door de gemeenten alleen toegestaan wordt, wanneer eigen producten 
van het bedrijf worden gebruikt omdat de gemeenten vrezen voor toename van het aantal ver-
keersbewegingen in de oogstperiode. De provincie zou in overleg met de betrokken agrariërs 
kunnen onderzoeken wat mogelijkheden zijn om de bouw van vergistingfabrieken op eigen ter-
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rein toch te faciliteren, bijvoorbeeld door gedoseerde aanvoer gegarandeerd te krijgen zodat de 
agrariërs het aantal verkeersbewegingen minimaliseren en toch het voordeel van de installatie 
op eigen grond kunnen benutten. 
 
Verder kan de provincie de ruimtelijke ordening plannen inzetten als instrument om ruimte te 
geven aan duurzame ontwikkelingen in de landbouw 
 

3.5 Een duurzame energiesector 
Wind speelt een grote rol in de provincie Flevoland. De BLOW-doelstelling van 2010 (225 
MW) is door Flevoland nu al twee keer overtroffen. De hoogtebeperking die ten tijde van de 
plaatsing van die molens ingesteld is en toentertijd de theoretische grens benaderde van de 
hoogte van een windmolen is inmiddels ook achterhaald, en vormt nu een belemmering voor de 
plaatsing van nieuwe molens. Terecht wordt daarom nieuw windenergiebeleid opgesteld. De 
houding van de provincie op dit moment is dat het teveel windmolens worden en dat het patroon 
zoek is. De provincie heeft in afwachting van een actualisatie van het windenergiebeleid een 
moratorium afgekondigd. De gemeente Almere plaatst nog wel windmolens voor een tijdelijke 
periode, bijvoorbeeld op nog te bouwen nieuwbouwgrond. Door middel van een opstalvergun-
ning voor bepaalde tijd worden windmolens geplaatst op locaties die later een andere functie 
krijgen, zoals toekomstige woningbouwlocaties. In Almere is ruimte voor meer van dit soort ini-
tiatieven, bijv. langs snelwegen en op bedrijventerreinen. 
 
Ook kijkt Almere samen met Rijkswaterstaat naar mogelijkheden om windmolens langs snel-
wegen te plaatsen omdat het nationaal beleid er op dit moment op gericht is om functies en in-
frastructuren te koppelen. 
  
Er wordt wel geanticipeerd op een eventuele blowplus periode na 2010. Er wordt op dit moment 
nagedacht over doelstelling die vastgelegd kunnen worden in het Omgevingsplan Flevoland. In 
de Zuidlob van de gemeente Zeewolde is nu een project opgestart, in samenwerking met de 
agrariërs, waarbij de provincie actief gaat regisseren bij het saneren en plaatsen van molens, 
deels ook om te voorkomen dat agrariërs geconfronteerd worden met inkomstenderving wanner 
ze hun oude molen moeten saneren en er geen nieuwe voor in de plaats mogen zetten.  
 
Verder zullen er op korte termijn twee onderzoeken plaatsvinden. Een onderzoek zal zich rich-
ten op de cumulatieve effecten van windparken in de Noordoostpolder en bij de Wieringer-
meerdijk (gericht op de Vogel- en Habitatrichtlijn, samen met Windkoepel, Siemens en de pro-
vincie Noord-Holland). Een tweede onderzoek zal zich richten op de toekomstige plaatsingsmo-
gelijkheden van windmolens in het IJsselmeer. 
 
Een ander interessant project is de site ‘windgoedopweg.nl’, opgezet door Natuur en Milieu 
Flevoland, waar burgers kunnen aangeven waar in Almere plaats is voor windmolens. Zodra er 
een windkansenkaart is, dan weet de markt ook wat haar kaders zijn en wat ze kan verwachten 
aan belemmeringen en zal ze eerder aan de slag gaan met het ontwikkelen van windlocaties.  
 
De provincie Flevoland heeft helaas te kampen met tanende belangstelling van het Rijk omdat 
het Rijk zich nu vooral richt op die provincies die de blow doelstellingen niet gehaald hebben. 
Flevoland is wel benaderd door andere windrijke provincies met het verzoek een deel van hun 
doelstellingen over te nemen. Windhandel met andere provincies om hen te helpen hun BLOW-
doelstelling te halen zou geen erg gewenste activiteit zijn. Flevoland is hard op weg om zelf-
voorzienend te zijn. De gebouwde omgeving is nu voor 25% zelfvoorzienend. Handel zou dat 
getal omlaag brengen. 
 
Een probleem dat verwacht wordt door de geïnterviewden heeft betrekking op de inpassing van 
de door windmolens geproduceerde elektriciteit in het net. Er wordt nagedacht over de moge-
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lijkheden van opslag van overtollige elektriciteit in waterstof. De mogelijkheden om overtollige 
windenergie om te zetten/op te slaan in waterstof moeten echter nog uitgezocht worden. Het is 
de vraag of de conversie wel rendabel is, of voorzieningszekerheid daarmee gediend is en waar 
waterstof dan het beste kan worden ingezet. Het opslaan van energie in de vorm van waterstof is 
voorlopig in elk geval geen interessante investeringsoptie voor Electrabel, omdat het niet renda-
bel is. De Nederlandse gasinfrastructuur is volgens Electrabel niet geschikt voor een interessant 
percentage bijmenging. 
 
Warmte/koude opslag is fysiek nagenoeg overal mogelijk in Flevoland. De techniek voor warm-
te/koude opslag is nu veel gangbaarder. Vanwege de hoge eisen aan monitoring is het nu eerst 
zaak uit te zoeken wat kosten en baten van een warmte/koude opslag project zouden zijn. De 
renovatie van het provinciehuis zal een proefproject warmte/koude opslag zijn. W/K opslag zou 
ook bij tuinders kunnen worden ingezet. Flevoland kent echter verder geen grote warmte/koude 
opslag projecten omdat er geen grote kantoren worden neergezet. 

 
In Flevoland staan er verder vrij veel WKK-centrales, zowel gasgestookt als biomassagestookt. 
Nuon heeft biomassagestookte WKK-centrales in Almere staan.  
 
Er staat ook een biomassacentrale in Lelystad. Er komt daarom een biomassacentrale in Almere 
Poort (hout gestookt) en een in Zeewolde (biogas afkomstig van covergisting en bio-olie, en ook 
aardgas gestookt). In Biddinghuizen (de heer Van Werven) zit een houtversnipperaar die de 
houtchips levert voor de bio-WKK-centrales van Nuon. Verder levert staatsbosbeheer dunning-
hout uit een straal van 80 kilometer Er zijn tevens plannen om gras van grote terreinbeheerders 
zoals Staatsbosbeheer en Stichting Flevo Landschap om te zetten in energie.  
 
Hoewel een Ecofys-onderzoek naar biomassatransitie in Flevoland tot de conclusie kwam dat er 
altijd import zou moeten zijn van biomassa, dat er gewerkt moest worden aan afstemming tus-
sen vraag en aanbod, dat de grote klappers (installaties) al gemaakt waren, en dat er alleen nog 
kleinere installaties kunnen worden geplaatst, zijn er plannen voor het plaatsen van nog meer 
verschillende soorten (deels biomassagestookte) WKK-centrales.  
 
Het bedrijf Eclair-E, een particulier initiatief, gevestigd in Flevoland (Lelystad), heeft tot doel 
om in Flevoland vijf kleine biomassagestookte WKK-centrales te bouwen die elektriciteit en 
warmte aan de gebouwde omgeving zullen leveren. Eclair-E, bouwt economisch rendabele in-
stallaties. In de provincie Flevoland ontwikkelt Eclair-E momenteel een vijftal energieprojecten, 
waaronder een stadsverwarmingsproject in de gemeente Zeewolde. De EPL voor dit laatste pro-
ject is 10,21. De activiteiten van Eclair-E zijn gericht op opwekking van energie, in de vorm van 
elektriciteit en warmte, met behulp van biomassacentrales; levering van warmte aan lokale af-
nemers; productie en veredeling van biobrandstoffen, zoals houtpellets. 
 
Een probleem waar Eclair-E tegenaan loopt bij het implementeren van haar projecten in Flevo-
land, zoals overigens ook op andere locaties in Nederland, is dat de regelgeving en vergunning-
verlening niet eenduidig zijn. Er lopen allerlei richtlijnen langs elkaar en die bovendien voor 
verschillende interpretatie vatbaar zijn. Met name wat betreft de regels voor emissies van ver-
schillende groottes van een installatie is er op dit moment nogal wat onduidelijkheid. Een aspect 
dat het investeringsklimaat in Nederland minder gunstig maakt dan in andere Europese landen is 
dat in Nederland de luchtkwaliteitsnormen strenger zijn dan die van andere EU-landen. Er is 
daarom geen sprake van een gelijk speelveld. Investeerders moeten juist ondersteund worden 
met subsidiegelden om deze ongelijkheid weg te nemen. Sommige installaties die nieuw zijn 
kunnen ook nog niet doorgerekend worden in modellen. Het model waarmee de EPL wordt be-
rekend loopt achter op de werkelijkheid. De gemeenten en provincies zouden heldere kaders 
moeten scheppen om zo het ondernemingsklimaat positief te beïnvloeden. Eclair-E is al op 14 
locaties actief om dergelijke projecten op te zetten, maar nog niet in Flevoland. In het bestem-
mingsplan moet een klasse 4-gebied voorzien zijn voor de vestiging van dergelijke installaties. 
Het contact tussen provincie en Eclair-E hierover kan beter. 
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Electrabel wil ook een nieuwe centrale (1600MW) bouwen in Flevoland-Lelystad, op de locatie 
van de huidige Flevocentrale. Het vergunningentraject is al ingezet. Er wordt ingezet op een 
gasgestookte centrale. In het verleden is er gekeken naar mogelijkheden om de nieuwe Flevo-
centrale centrale op biomassa/hoog calorisch afval te bouwen. Dit plan is echter niet doorge-
gaan. Er is namelijk erg veel onduidelijkheid, juridisch gezien, wat betreft de definitie van bio-
massa. Er zit tegenstrijdigheid in de EU- en nationale regelgeving over de definitie van afval. 
Zelfs de uitspraken van de Raad van State van de afgelopen jaren tonen geen eenduidigheid. 
Wel is zichtbaar dat biomassa in toenemende mate gecategoriseerd wordt als afval. Ook risico-
perceptie belemmert de implementatie van biomassa en afvalgestookte centrales zoals die van 
Electrabel. Er kwam bijvoorbeeld veel weerstand vanuit de goed georganiseerde en politiek ac-
tieve boeren en milieubewegingen en uiteindelijk ook unaniem vanuit de gemeenteraad van Le-
lystad. Er was grote angst voor dioxine. Electrabel heeft gekeken naar mogelijkheden voor de 
implementatie van kleinere biomassagestookte WKK, maar het bleek dat de economische effec-
tiviteit van die kleinere centrales voor een groot deel afhankelijk was van de MEP-regeling, en 
gezien de huidige ontwikkelingen daaromtrent is het voor Electrabel nu te riskant om daarin te 
investeren. 
 
Een specifieke ontwikkeling stimuleert ondernemers in Nederland nu om in te zetten op restaf-
val gestookte WKK-centrales. Storten van restafval in Duitsland is niet meer toegestaan. Dat zal 
ook snel opgaan voor andere landen. Een alternatief is verbranden. Echter, de verbrandings-
ovens willen dit afval liever niet, vanwege het hoog calorische gehalte (10-20). Bovendien is in 
Nederland de capaciteit ‘vollast’ verbranding bezet. Hierdoor ontstaat er een te kort aan verwer-
kingscapaciteit op de Nederlandse markt van circa 1 miljoen ton. In Duitsland is geanticipeerd 
door uitbreiding van verbranding van hoog calorisch afval te realiseren. De provincie wil in 
principe liever geen afvalverwerking in hun gebied, maar ze heeft haar beleid zodanig aangepast 
dat wanneer het afval omgezet wordt in energie, dit geaccepteerd wordt. De Vijfhoek, een 
samenwerkingsproject tussen bedrijven op de Vaart, onderzoekt eveneens de mogelijkheden om 
restafval thermisch te verwerken voor het leveren van CO2 en warmte aan de tuinbouw in Alme-
re. Host is adviseur in deze. Het vermogen zou uiteindelijk voldoende moeten zijn voor 8 ton/h 
CO2-levering aan kassen, 20 MWt warmtelevering aan de kassen en 6 MWt levering aan het 
elektriciteitsnet. De Vijfhoek wordt nu al benaderd door bedrijven in een straal van 30 kilometer 
van Almere met verzoek of ze hun restafval kunnen laten verwerken. De tuinders hebben veel 
interesse omdat de gasprijs steeds hoger wordt. 
 
Het huidige vergunningaanvraagtraject zou de Vijfhoek graag anders zien. Het huidige traject 
kost de Vijfhoek een jaar. Omdat de bouw en implementatie van de installatie ook twee jaar 
kost, kan het geheel pas na drie jaar werken. Om het project te versnellen zou je kunnen denken 
aan een andere volgorde van het ontwikkelingsproces, namelijk een gedoogbeschikking geba-
seerd op de EU-norm inzake emissie waarna de bouw gerealiseerd kan worden. Gehandhaafd 
dient te worden op deze gedoogbeschikking waarbij deze EU-norm leidraad is. Weer een andere 
barrière is dat de installatie eigenlijk op industriegebied, bestemd voor van categorie 5 bedrijven 
moet staan. De Vijfhoek heeft toen haar plannen gepresenteerd, de Provincie Flevoland reageer-
de vrij positief en wilde nadenken over verruiming van de regels.  
 
De plaatsing van een kleinere WKK-installatie in Flevoland zou de economische bedrijvigheid 
zowel regionaal als nationaal stimuleren. Er zullen veel toeleveranciers ontstaan en er is man-
kracht nodig om de installatie te laten draaien (ongeveer tien per jaar). 
 
Zowel Eclair, De Vijfhoek als Electrabel noemden een gezamenlijk probleem. Het achterblijven 
van de aanleg van warmtenetten in ontwikkelingsgebieden en toekomstige bedrijventerreinen. 
Wanneer er warmtenetten zouden liggen op bedrijventerreinen zou dat ander soort van industrie 
kunnen aantrekken vanwege de economische voordelen van deze warmtenetten. Dat zou een 
stap zijn op weg naar verduurzaming van de energievoorzieningen in de industrie en het levert 
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een economische impuls. Het bedrijfsleven is op dit moment met name slecht in de Noordoost 
polder. De nieuwe Flevocentrale van Electrabel zal in de toekomst meer restwarmte hebben. 
Electrabel zou de restwarmte van de Flevocentrale het liefst middels een warmtenet afgeven aan 
bedrijventerreinen in de buurt. Die zijn er echter nog niet in voldoende mate. Daarbij komt nog 
dat er teveel onduidelijkheid over de bestemmingsplannen van bedrijventerreinen bestaat om te 
kunnen spreken over het soort van industrie dat warmte zou kunnen afnemen. Hiermee wordt 
wel een bekend probleem zichtbaar: om een alternatieve infrastructuur aan te kunnen leggen zo-
als een warmtenet moet er zekerheid zijn voor investeerders (zoals bijvoorbeeld Electrabel) over 
afname. Echter, de potentiële afnemers willen zekerheid over de aanwezigheid van die infra-
structuur alvorens te overwegen of vestiging interessant is. Ook wat betreft concessies voor 
energie-infrastructuren blijken er zaken niet goed geregeld. Er is bijvoorbeeld geen concessie-
recht voor gemeenten bij stadsverwarming/warmtenetten. Dit heeft de DTe onderzocht voor een 
geval in Delfzijl. Er bestaat wel concessierecht voor het elektriciteitsnet. Voor Eclair-E betekent 
dit dat hoewel het wettelijk niet meer zo werkt dat gemeenten concessies verlenen, het in de 
praktijk wel zo is dat nieuwe stadsverwarmingprojecten ondergebracht worden bij die partijen 
die vanuit het verleden al expertise hebben opgebouwd, en nieuwe spelers zoals Eclair-E lastig 
voet aan de grond krijgen. 
 
Dezelfde argumenten gaan eveneens op voor de aanleg van een hoog calorisch gasnet in Flevo-
land. Electrabel meent dat de gasinfrastructuur van Flevoland niet goed ontwikkeld is. Er ligt nu 
een net voor laag calorisch gas, maar Electrabel heeft liever hoog calorisch gas. Ook voor de 
provincie zou de aanleg van een hoog calorisch gasnet gunstig zijn omdat het de economische 
bedrijvigheid in de polder stimuleert. Electrabel heeft de gemeente hierover gesproken, en bin-
nenkort gaat provincie en gemeente met de Gasunie spreken over de mogelijkheden. Met een 
hoog calorisch gasnet en een warmtenet op de ontwikkelingsgebieden bij Lelystad creëer je een 
vestigingsklimaat voor bedrijven die op gas draaien. 
 

3.5.1 Sturingsmiddelen van de provincie m.b.t. de energie sector 
Veel van de bedrijven die in Flevoland aan de slag willen met implementatie van duurzamere 
energie installaties lopen tegen verschillende obstakels aan. De provincie zou kunnen faciliteren 
in het nemen van deze hordes, en daarmee de economische bedrijvigheid in verschillende re-
gio’s kunnen stimuleren door goede randvoorwaarden te creëren. Hieronder worden een aantal 
voorbeelden benoemd die naar voren kwamen tijdens de interviews. 
 
De provincie zou een belangrijke rol kunnen spelen in het realiseren van een warmtenet en een 
hoog calorisch gastnet op de nog te ontwikkelen bedrijventerreinen in Flevoland.  
 
Verder zou de provincie volgens geïnterviewden het huidige vergunningaanvraagtraject voor 
WKK-installaties anders aanpakken om dat project te versnellen. Zo zou de provincie kunnen 
denken aan een andere volgorde van het ontwikkelingsproces, nl. een gedoogbeschikking geba-
seerd op de EU-norm inzake emissie waarna de bouw gerealiseerd kan worden. Gehandhaafd 
dient te worden op deze gedoogbeschikking waarbij deze EU-norm leidraad is.  
 
De provincie zou ook de aanwezigheid van categorie 4 en 5 bedrijvengebied kunnen realiseren 
in de buurt van beoogde afnemers van warmte. Een versoepeling van de categorie-indeling 
maakt het mogelijk de TRI bijvoorbeeld zo dicht mogelijk bij het kassengebied te plaatsen. Zo-
dat de warmtenetten niet al te lang hoeven te worden en daarmee warmteverlies door transport 
tegengegaan worden. 
 
De provincie zou het Interprovinciale streekplan kunnen gebruiken om pro-actief beleid op het 
gebied van het identificeren van locaties voor duurzame energie. Het zou nuttig zijn om een 
windkansen kaart voor Flevoland op te stellen, analoog aan de windkansenkaart die Noord-
Holland heeft opgesteld. Die kaart zou bepaalde gebieden kunnen uitsluiten van plaatsing van-
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wege natuur en milieu. Wanneer er pas een MER uitgevoerd wordt na indiening van een project, 
kan dit ten koste gaan van het maatschappelijke draagvlak als er dan blijkt dat er milieu en na-
tuur bezwaren zijn. Bovendien heeft de voorbereiding dan ook al veel geld gekost. Zodra er een 
windkansen kaart is, dan weet de markt ook wat haar kaders zijn en wat ze kan verwachten aan 
belemmeringen en zal ze eerder aan de slag gaan met het ontwikkelen van windlocaties. 
 
De provincie ambieert in het nieuwe beleid meer wind vermogen met minder molens. Er wordt 
op dit moment nagedacht over doelstelling die vastgelegd kunnen worden in het Omgevingsplan 
Flevoland. In 2010 zou 25% van de energievraag in Flevoland duurzaam kunnen worden opge-
wekt, wat gelijkstaat aan 0,46 Mton vermeden CO2. Deze 25% doelstelling is gebaseerd op mi-
nimaal 250 MW wind plaatsbaar en een energieverbruik van circa 1 à 2 % van totaal Nederlands 
verbruik. In het tweede Omgevings Plan Flevoland zou de doelstelling op 50% duurzaam kun-
nen worden gezet voor 2015. De doelstellingen zijn zo gesteld dat de doelstelling niet met alleen 
wind behaald kan worden, alle drie de poten van de trias energetica in Flevoland moeten gesti-
muleerd, en dan met name besparing. Schoon fossiel is van minder belang. 
 
Nationaal beleid is er op dit moment op gericht om infrastructuren te koppelen, en het plaatsen 
van windmolens langs snelwegen is daar een mogelijke invulling van. Die snelwegzones hebben 
hoe dan ook al andere normen voor geluid en luchtkwaliteit. Die molens zouden ook een soort 
baken kunnen zijn, imagoversterkend voor de provincie. 
  
Wat betreft concessies voor energie-infrastructuren blijken er zaken onduidelijk. De provincie 
zou hier een onderzoek naar kunnen uitvoeren. Er is bijvoorbeeld geen concessierecht voor ge-
meenten bij stadsverwarming/warmtenetten. Dit heeft de DTe onderzocht voor een geval in 
Harlingen. Er is wel een concessie recht voor het elektriciteitsnet. Voor nieuwkomers betekent 
dit dat hoewel het wettelijk niet meer zo werkt dat gemeenten concessies verlenen, het in de 
praktijk wel zo is dat nieuwe stadsverwarmingprojecten ondergebracht worden bij die partijen 
die vanuit het verleden al expertise hebben opgebouwd, en nieuwe spelers lastig voet aan de 
grond krijgen. 
 

3.6 Een duurzame recreatie sector 
Recreatie en toerisme groeien hard in Flevoland. Er zijn veel campings bij de randmeerzones, in 
de buurt van de bossen. De stille kernen in Flevoland bieden echter geen mogelijkheden voor 
het inzetten op produceren van duurzame energie. Daar zijn mogelijkheden voor duurzame 
energieprojecten, met name omdat er allerlei ambitieniveaus op het gebied van energiebesparing 
in de recreatie sector worden opgesteld. In Nederland bestaat bijvoorbeeld een milieubarometer 
voor recreatie en toerisme, waarbij gelet wordt op onder andere energiegebruik. In Flevoland 
heeft Center Parks de gouden barometer ontvangen. Het kan zijn dat er meer gebeurd op het ge-
bied van duurzame energie in Flevoland, maar daarover wordt niet voldoende gecommuniceerd 
met gemeente, provincie of milieuorganisaties. Wel worden er allerlei voorlichting projecten 
opgestart, zoals fietspaden langs windmolen opstellingen, gekoppelde kunst en energieroutes 
zoals die in Almere, de puur wonen estafette in Almere. De initiatiefnemers van windmolenpark 
Kubbetocht hebben ooit aangeboden om naast hun lijnopstelling een recreatief fietspad aan te 
leggen. Er is een groot pretpark, Walibi Flevoland, waar eventueel aan duurzame energie voor-
lichting zou kunnen worden gedaan. 
 

3.6.1 Sturingsmiddelen van de provincie m.b.t. recreatie en toerisme 
Geen info beschikbaar uit interviews, wel naar gevraagd.  
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3.7 De oprichting van een kenniscentrum 
Wat volgens een groot aantal van de geïnterviewde externe partijen in Flevoland ontbreekt is 
een brede, eenduidige en maatschappelijk gedragen toekomstvisie.  
 
Om hier daadwerkelijk invulling aan te kunnen geven dient volgens hen eerst een bepaald be-
wustzijn te worden gecreëerd over ‘duurzaamheids aspecten’ zoals bv. energie, infrastructuur, 
ruimtegebruik etc. waarbij vooral goed gekeken moet worden naar het ambitie- én kennisniveau 
bij betrokken partijen. In discussies over duurzame energie blijkt het provinciaal ambitieniveau 
volgens de geïnterviewden vaak onbekend en daarnaast is het kennisniveau over technieken en 
bronnen/dragers bij de overig betrokkenen helaas vaak nog (te) laag. 
 
De geïnterviewden waren het er unaniem over eens dat om invulling aan deze basis te kunnen 
geven de provincie een loket/centrum zou moeten opzetten, dat dient als informatiebron, inter-
mediair, bemiddelaar en tevens ontmoetingsplaats.  
 
Het loket zou een belangrijke intermediaire functie kunnen vervullen als vertaler van technolo-
gische ontwikkelingen op kennisinstellingen naar de praktijk toe. Tevens zou het loket als be-
middelaar kunnen optreden naar ondernemers en investeerders toe, met integrale kennis van 
projecten, gelden, en andere relevante zaken om zo kansen te kunnen identificeren, zowel eco-
nomisch als regionaal. Het loket zou dus op de hoogte moeten zijn van de subsidieregelingen op 
EU-niveau, zoals de Stichting Duurzaam Flevoland nu (De SDF heeft in een termijn van 2,5 
jaar een project uitgevoerd met een totale omvang van ongeveer € 6,4 miljoen, waarvan een 
groot gedeelte Europese middelen, enkel gericht op verbetering van de concurrentiepositie van 
Flevolandse MKB-bedrijven). Verder moet dit loket continu informatie geven over mondiale 
ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie, en proberen om individuele projecten aan 
elkaar te koppelen om zo de kennisuitwisseling, maar ook de marktkansen te vergroten. Dit lo-
ket zou vervolgens proefballonnen kunnen oplaten, waarbij middels artist impressies naar inno-
vatoren toe een beeld wordt geschetst van mogelijke visies, door het loket zelf op de agenda ge-
zet. Een aanvullende rol van dit loket zou kunnen zijn om scans voor deze visies uit te laten 
voeren, zodra er voldoende belangstelling is getoond, zodat de innovatoren die aangetrokken 
worden weten wat het hen zou kunnen opleveren. Dit centrum zou ook actief kunnen bijdragen 
aan het versterken en vergoten van burgerparticipatie, door als vertaler te functioneren, en door 
projecten te stimuleren zoals de website in Almere, waar burgers plekken kunnen aanwijzen die 
geschikt zouden kunnen zijn voor het plaatsen van windmolens. Het centrum zou ook kunnen 
bijdragen aan communicatie naar burgers en ondernemers toe door nauw samen te werken met 
de reeds aanwezige praktijkcentra zoals die van de WUR. Het loket zou tenslotte excursies, 
prijsvragen, en duurzame energiedagen kunnen organiseren. 
 
De Stichting Duurzaam Flevoland wordt spoedig opgeheven omdat de doelen en targets gehaald 
zijn. Het zou jammer zijn om de opgebouwde kennis en het netwerk zo te laten verdwijnen. De 
SDF zou een rol willen spelen bij het opzetten en draaien van het loket. 
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4. Een wetenschappelijke analyse van externe push en pull 
factoren van invloed op de verschillende sectoren in Flevoland 

In dit hoofdstuk wordt per sector een overzicht gegeven van de externe push en pull factoren en 
belemmeringen die de ontwikkeling van de in de interviews geïdentificeerde niches voor Flevo-
land kunnen beïnvloeden. Hierbij wordt gekeken welke druk vanuit Europa en Nederland op het 
huidige energieregime wordt uitgeoefend. De druk op het huidige regime kan kansen genereren 
voor mogelijke activiteiten binnen Flevoland. Voorbeelden van een concrete vertaling van de 
druk op het huidige energieregime zijn onder meer EU-directives op het gebied van duurzame 
energie, biobrandstoffen (inclusief waterstof), warmtekrachtkoppeling en energiebesparing. 
Daarnaast zal gekeken worden naar relatief robuuste Europese innovatie en de mogelijk impact 
en aangrijpingspunten voor Flevoland. Belangrijke aangrijpingspunten binnen Nederland zijn 
bijvoorbeeld de EOS-regeling als ook de Transitie-initiatieven die vanuit het Ministerie van 
Economische Zaken worden ondersteund (zoals de UKR-regeling). Vervolgens volgen conclu-
sies gebaseerd op zowel de interviews als de externe aspecten. 
 

4.1 Een duurzame verkeer en vervoer sector  

4.1.1 EU- en Nationaal Beleid  
Het Europees beleid ten aanzien van het gebruik van biobrandstoffen is vastgesteld op 8 mei 
2003 in de EU Richtlijn 2003/30/EC ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen of an-
dere hernieuwbare brandstoffen in het vervoer. Feitelijk gaat het hier om een regeling op het ge-
bied van ‘alternative motorfuels’, omdat ook invulling gegeven mag worden aan de regeling via 
waterstof of aardgas. Er zijn voor de verschillende alternatieven geen separate doelstellingen 
opgenomen. Verder is er een wijziging doorgevoerd in een bestaande Richtlijn betreffende het 
belasten van energieproducten en elektriciteit (2003/96/EG) die EU-lidstaten de mogelijkheid 
geeft om een gereduceerd accijnstarief toe te passen op biobrandstoffen, zowel in pure vorm als 
bijgemengd (in lage percentages) bij fossiele benzine of diesel.  
 
Volgens de Richtlijn ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen, moeten de EU-
lidstaten garanderen dat een minimum aandeel biobrandstoffen of andere duurzame brandstof-
fen zoals waterstof of aardgas op de nationale markten voor transportbrandstoffen wordt ver-
kocht. Hiertoe moet elke lidstaat nationale streefpercentages vaststellen voor het te behalen aan-
deel biobrandstoffen, dat in lijn moeten liggen met de referentiewaarden die de Richtlijn hier-
voor geeft, namelijk 2% vervanging van de nationaal gebruikte transportbrandstoffen in 2005, 
oplopend tot 5,75 procent in 2010. Er is echter geen wettelijke verplichting om biobrandstoffen 
in te zetten en lidstaten mogen bij het vaststellen van hun nationale streefpercentages afwijken 
van de referentiewaarden uit de Richtlijn op basis van argumenten zoals gebrek aan nationaal 
potentieel voor de productie van brandstoffen uit biomassa.  
 
Naast specifiek beleid ter bevordering van het gebruik van alternatieve brandstoffen in de trans-
portsector speelt ook (Europees) beleid op andere terreinen een rol. Zo is bijvoorbeeld in de tus-
sentijdse evaluatie van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie 
voorzien in een steunbedrag van € 45 per hectare voor producenten van energiegewassen, be-
stemd voor de productie van biobrandstoffen en elektrische of thermische energie. Deze subsi-
die is beperkt tot 1,5 miljoen hectare voor de Europese Unie als geheel. 
 
De Nederlandse overheid wil het gebruik van biobrandstoffen gaan stimuleren, als onderdeel 
van de transitie naar klimaatneutrale brandstoffen, die een belangrijke bijdrage kunnen leveren 
aan het reduceren van CO2-emissies tot een duurzaam niveau. Omdat geen enkele individuele 
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route de totale eindoplossing hiervoor zal kunnen bieden en het nu nog onzeker is welke ener-
gieketens uiteindelijk de ‘winnaars’ zullen zijn, zet de overheid in op een breed scala aan alter-
natieve (klimaatneutrale) energieketens voor de transportsector. Naast biobrandstoffen kunnen 
ook duurzaam geproduceerde waterstof en elektriciteit een rol gaan spelen in de transportsector, 
evenals brandstoffen gebaseerd op fossiele bronnen (aardgas, waterstof uit aardgas, gas-to-
liquid (GTL) diesel). Hoewel sommige opties nog volop in ontwikkeling zijn, kan met de toe-
passing van biobrandstoffen reeds op korte termijn worden begonnen, uitgaande van de huidige 
generatie biobrandstoffen (biodiesel, bioethanol, pure plantaardige olie). Deze worden momen-
teel ook al in andere Europese lidstaten toegepast. Voor de langere termijn streeft de Nederland-
se overheid echter naar de introductie van de tweede generatie biobrandstoffen met een grote 
CO2-emissiereductie dan de huidige generatie (bijvoorbeeld synthetische diesel en bioethanol 
uit cellulosische biomassa). 
 
De Nederlandse overheid heeft voor biobrandstoffen een streefpercentage vastgesteld van 2% 
vanaf 2006, en wijkt hiermee enigszins af van de streefwaarden in de Richtlijn. Een reden hier-
voor is dat Nederland geen traditie heeft in biobrandstoffen (op enkele kleinschalige demonstra-
tieprojecten na) en niet over productiefaciliteiten beschikt. Voor het opbouwen van productiepo-
tentieel is enige tijd nodig. Bovendien is stimulering van het gebruik van biobrandstoffen vanaf 
2005 niet haalbaar omdat de precieze wijze van stimulering nog verder moet worden uitgewerkt. 
Omdat een verplichting aan de gehele markt om biobrandstoffen te introduceren in Nederland 
op korte termijn niet mogelijk is, wil de overheid met ingang van 2006 een financiële stimule-
ringsregeling voor biobrandstoffen invoeren. Hiermee moet het aandeel biobrandstoffen van 2% 
in 2006 worden behaald, waarbij wordt ingezet op zowel bijmenging bij benzine en diesel als 
toepassing van pure biobrandstoffen in nichemarkten (zoals voertuigen in ‘fleets’).  
 
Een andere reden voor de vaststelling van het streefpercentage van 2% in 2006 is dat de over-
heid het beleid ter stimulering van biobrandstoffen zodanig wil vormgeven, dat dit een spoedige 
introductie van tweede generatie biobrandstoffen bevordert, zodat niet te lang wordt doorgegaan 
met de huidige generatie biobrandstoffen met lagere CO2-prestaties. De overheid wil daarom 
nader onderzoeken of het mogelijk is om minimale duurzaamheideisen te stellen aan de bio-
brandstoffen die in Nederland toegepast worden, mogelijk in de vorm van een (internationaal) 
certificeringsysteem. Deze eisen moeten onder andere betrekking hebben op CO2-emis-
siereductie en behoud van biodiversiteit. Biobrandstoffen die beter presteren op het gebied van 
duurzaamheid kunnen dan wellicht een hogere financiële compensatie krijgen. Er is geen speci-
fiek overheidsbeleid voor de stimulering van waterstof of aardgas in vervoerstoepassingen. 
 

4.1.2 Huidige en toekomstige stand van zaken 
Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is de productie van biobrandstoffen sterk gegroeid. 
Hoewel Europa wereldleider is op het gebied van biodieselproductie, is het aandeel op de we-
reldmarkt klein (circa 6% in 2000), aangezien veruit het grootste deel van de wereldwijde 
productie bestaat uit bioethanol met name in de Verenigde Staten en Brazilië.  
 
Momenteel is biodiesel de belangrijkste biobrandstof in Europa. Echter, landen als Oostenrijk, 
Italië en Tsjechië hebben aangegeven dat ze zich in de nabije toekomst ook willen gaan richten 
op de productie van bioethanol. In sommige landen vindt ook toepassing plaats van andere bio-
brandstoffen, zoals biogas, pure plantaardige olie en synthetische diesel, in de vorm van klein-
schalige (demonstratie)projecten, zoals in stadsbussen of landbouwwerktuigen.  
 
De afgelopen jaren hebben verschillende lidstaten hun productie verder uitgebreid en de ver-
wachting is dat deze ontwikkeling zich de komende jaren nog sterker zal doorzetten als gevolg 
van de Europese biobrandstoffenrichtlijn. Ook wordt er reeds gehandeld in biobrandstoffen tus-
sen EU-lidstaten en wordt biobrandstof geïmporteerd van buiten de Europese Unie. Duitsland 
gebruikt bijvoorbeeld geïmporteerde bioethanol voor de productie van kleine hoeveelheden 
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ETBE voor bijmenging in benzine en Zweden importeert een deel van de nationaal geconsu-
meerde bioethanol uit Brazilië waar deze goedkoop uit suikerriet wordt geproduceerd. 
 
In Nederland zijn een aantal demonstratieprojecten uitgevoerd met bussen en auto’s op aardgas. 
Ook op dit moment wordt aardgas nog gebruik in een aantal demonstratieprojecten. Deze expe-
rimenten hebben echter nog niet tot een doorbraak geleid.  
 
Door de hoge olieprijzen neemt de belangstelling voor compressed natural gas (CNG) als ener-
giedrager toe. De verwachting is dat op termijn er een mondiale markt zal ontstaan voor CNG. 
De interesse voor toepassing van aardgas lijkt mede door deze ontwikkeling weer wat toe te 
nemen. Een Scandinavische automobielfabrikant heeft bijvoorbeeld een bi-fuel auto op de markt 
gebracht die geschikt is voor aardgas. Ook zijn er een beperkt aantal tankstations waar aardgas 
kan worden getankt.21 
 
De interesse voor elektrische vervoer lijkt over zijn hoogtepunt heen nu de meeste automobiel-
fabrikanten hebben aangegeven dit niet meer als een volwaardige optie te beschouwen indien er 
geen doorbraak plaats vindt op het gebied van elektriciteitsopslag in batterijen. Door een aantal 
Franse automobielfabrikanten is op basis van een ‘normale’ bestelauto een elektrische variant 
ontwikkeld die voor stadsvervoer zeer goed inzetbaar is. De betrouwbaarheid van dit type auto 
in een grootschalige praktijkproef (het ELCIDIS-project) was zondermeer goed (Jeeninga et al, 
1999). 
 
Waterstof wordt al bijna een eeuw lang volop geproduceerd voor industriële toepassingen (raf-
finaderijen). Er is in Rotterdam zelfs een waterstofoverschot van waterstof dat als bijproduct 
wordt geproduceerd. Behoudens een groot Europees project (CUTE in combinatie met ECTOS) 
wordt waterstof echter nog niet in de vervoerssector toegepast. De meeste automobielfabrikan-
ten hebben inmiddels een aantal demonstratievoertuigen ontwikkeld. Deze zijn echter nog niet 
zodanig uitontwikkeld dat hiermee grootschalig geëxperimenteerd wordt. Een Japanse automo-
bielfabrikant is bezig een aantal grotere demonstratieprojecten op te zetten in de VS waarbij de 
brandstofcelauto aan bedrijven wordt geleasd. Voorwaarde hierbij is dat het bedrijf zelf beschikt 
over een waterstofproductiefaciliteit. Ook in Japan rijden op experimentele basis een aantal 
brandstofcelauto’s rond. China heeft plannen om een duurzame busverbinding op te zetten voor 
het vervoer van sporters en bezoekers tijdens de Olympische spelen die in China zullen worden 
gehouden. 
 
Een interessante ontwikkeling betreft de hybride dieselelektrische bus in Nederland. Deze bus 
rijdt op batterijen van e-Traction, en maakt CO2-reducties van 60% mogelijk. Wanneer de batte-
rij met groene stroom wordt opgeladen, is de reductie nog hoger. De aankoopkosten van de bus 
vallen 10-20% hoger uit, maar de terugverdientijd op papier is 1 jaar. VROM wil het project 
ondersteunen. (Stuk ‘ Koploper aan het woord’ in Nieuwsbrief Transities en Duurzame Ontwik-
keling van VROM, nr. 15, mei 2005). 
 
In La Rochelle (FR) zijn positieve ervaringen opgedaan met een overslagstation, waarvandaan 
de goederenstroom richting de binnenstad wordt gecoördineerd en uitgevoerd met milieuvrien-
delijke22 (elektrische) voertuigen. Voordeel van deze aanpak was dat zowel het aantal logistieke 
bewegingen in de binnenstad sterk afnam terwijl tevens de lokale luchtverontreiniging als ook 
de geluidsoverlast ten gevolge van deze vorm van vervoer sterk afnam. Zowel de omwonenden 
als ook de winkeliers waren zeer te spreken over de nieuwe aanpak. Doordat de elektrische 
voertuigen geluidsarm zijn konden de winkels eerder worden bevoorraad. Tevens was de be-
voorrading meer geconcentreerd (1 keer 10 pakjes in plaats van 10 keer 1 pakje) 
(http://www.managenergy.net/products/R991.htm). 
                                                 
21  In de omgeving van deze tankstations zijn (of waren) een aantal aardgasvoertuigen actief. De infrastructuur is 

echter zodanig onderontwikkeld dat het niet mogelijk is om ‘normaal’ met een aardgasvoertuig door Nederland 
te rijden. 

22  Zowel wat betreft emissies als ook wat betreft de geluidsproductie. 
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In de loop van 2004 en 2005 hebben de meeste EU-lidstaten bekend gemaakt welke streefper-
centages voor het aandeel biobrandstoffen in 2005 (en soms 2010) zij hebben vastgesteld en hoe 
ze deze willen gaan behalen. Voortbouwend op hun traditie in biobrandstoffen hebben Duits-
land, Spanje, Frankrijk, Oostenrijk, Tsjechië en Zweden een streefpercentage vastgesteld van 
2% in 2005 of hoger. Ook hebben enkele nieuwe lidstaten, die momenteel geen of nauwelijks 
biobrandstoffen gebruiken, dit streefcijfer overgenomen in hun nationale wetgeving. Nederland 
richt zich erop dit percentage te halen in 2006. De meeste landen die nog geen of nauwelijks er-
varing hebben met biobrandstoffen (zoals Denemarken, Finland, Griekenland, Ierland, Verenigd 
Koninkrijk en enkele nieuwe lidstaten) blijven steken op een streefpercentage dat ver ligt onder 
de in de EU-Richtlijn aangegeven 2% in 2005 (namelijk 0-0,7%). Redenen hiervoor zijn een 
beperkt nationaal potentieel voor de productie van biobrandstoffen, een kosteneffectievere inzet 
van biomassa voor andere energietoepassingen en/of een voorkeur voor andere alternatieve 
brandstoffen voor transport dan biobrandstoffen. 
 
De EU-lidstaten mogen zelf bepalen hoe ze de streefpercentages gaan behalen, dus met welke 
biobrandstoffen en in welke toepassing (puur en/of bijgemengd). Omdat de tweede generatie 
biobrandstoffen vermoedelijk pas op langere termijn (na 2010) een rol zal kunnen spelen op de 
Europese biobrandstoffenmarkt, zijn de lidstaten voor het behalen van de streefpercentages voor 
2005 aangewezen op de huidige generatie biobrandstoffen, namelijk biodiesel, bioethanol (en 
afgeleide ETBE) en pure plantaardige olie. Landen die een traditie hebben in deze biobrandstof-
fen en/of een groot landbouwareaal beschikbaar hebben voor de teelt van gewassen voor deze 
biobrandstoffen (zoals koolzaad, granen, suikerbieten) zullen in de toekomst de productie van 
deze biobrandstoffen verder willen uitbreiden. Vanuit het oogpunt van CO2-emissiereductie en 
productiekosten is het echter wenselijk zo snel mogelijk de tweede generatie biobrandstoffen te 
introduceren. Nederland is één van de weinige lidstaten die in hun biobrandstofstrategieën de 
nadruk leggen op een zo groot mogelijke CO2-emissiereductie in de transportsector en een 
overgang naar een duurzaam transportsysteem op langere termijn.  
 
Biobrandstoffen kunnen in pure vorm worden toegepast of bijgemengd worden bij benzine of 
diesel. Wanneer men deze biobrandstoffen in pure of bijna vorm wil toepassen, moet gebruik 
gemaakt worden van aangepaste voertuigen of Flexible Fuel Vehicles. Pure toepassing is om die 
reden vaak vooral geschikt voor voertuigen in ‘fleets’, zoals bussen en landbouwwerktuigen. 
Omdat de huidige Europese normen voor conventionele transportbrandstoffen beperkingen op-
leggen aan de maximale hoeveelheid biobrandstof die bijgemengd mag worden in benzine en 
diesel (zie Knelpunten; Regulering), zal het streefpercentage van de EU van 5,75% in 2010 niet 
gehaald kunnen worden wanneer men alleen inzet op bijmenging van biobrandstoffen. Totdat 
deze normen worden aangepast, zullen EU-lidstaten zich dus ook moeten richten op pure toe-
passing van biobrandstoffen. 
 
De automobielindustrie richt zich voor de het normale personenvervoer op zowel de biobrand-
stoffen als ook op waterstof. Voor biobrandstoffen geldt dat deze technisch gezien veel eenvou-
diger toepasbaar zijn binnen het huidige energiesysteem. De auto’s hoeven slechts beperkt aan-
gepast te worden en ook de vorm (vloeibaar) alsmede de energiedichtheid (opslagmethode) 
maakt dat de veranderingen, zeker in vergelijking tot waterstof, beperkt zijn. Op de technische 
consequenties zal nader worden ingegaan in Paragraaf 4.1.3. Met uitzondering van enkele niche 
markten, zal, in de ogen van de automobielindustrie, elektrische vervoer geen rol spelen. Moge-
lijke niche markten zijn bijvoorbeeld specifieke buslijnen en transport door middel van elektri-
sche bestelauto’s in stadskernen van grote stelen met (grote) problemen ten aanzien van lucht-
kwaliteit en geluidshinder. Voor lange afstandsvervoer per vrachtwagen wordt waterstof, door 
de problemen rondom de ‘on board’ opslag, niet als alternatief gezien. 
 
Een Europese studie naar ketenefficiëntie van verschillende vervoersconcepten wees uit dat ver-
schillende concepten, gekeken over de gehele keten, tot aanzienlijke reducties van de CO2-
uitstoot kunnen leiden. Deze studie wees echter uit dat, onafhankelijk van de ingezette brand-



38  ECN-C--05-107 

stof, de toepassing van hybride concepten (een op een optimaal toerental draaiende verbran-
dingsmotor in combinatie met een elektromotor) een zeer robuuste optie was met een aanzien-
lijk reductiepotentieel.  
 

4.1.3 Knelpunten 
Economie 
Voor de inzet van biomassa voor energietoepassingen zijn in de eerste plaats enkele economi-
sche knelpunten te noemen. Allereerst zijn de kosten voor de grondstof (biomassa) momenteel 
hoog en hebben deze biomassakosten een aandeel van circa 50-70% in de totale productiekosten 
van biobrandstoffen. Hoewel in de toekomst gebruik gemaakt zal kunnen worden van goedko-
pere biomassa, zullen de biomassakosten een belangrijke rol blijven spelen bij de financiële 
haalbaarheid van biobrandstofproductie. Een tweede economische barrière vormen de hoge in-
vesteringskosten voor biobrandstofproductie-installaties en het risico dat hiermee gepaard gaat. 
Bij de productie van de huidige generatie biobrandstoffen worden eveneens grote hoeveelheden 
bijproducten geproduceerd, die verkocht worden aan bijvoorbeeld de diervoeder- en farmaceuti-
sche industrie. Omdat deze bijproducten een relatief hoge economische waarde hebben, leveren 
zij een aanzienlijke bijdrage aan de haalbaarheid van biobrandstofproductie. Echter, de inkom-
sten uit verkoop van sommige van deze bijproducten kunnen op termijn onzeker worden, omdat 
de marktprijzen zouden kunnen dalen als gevolg van een toenemende productie. 
 
Ten aanzien van waterstof zijn de belangrijkste economische knelpunten het nog ontbreken van 
een waterstofinfrastructuur en de nog zeer hoge kosten van de brandstofcel. Ook bij aanzienlijke 
schaalvergroting zal het nog geruime tijd duren voordat een brandstofcelauto wat betreft prijs 
(aanschaf en operationele kosten) kan concurreren met een technologie die waaraan volop is 
gewerkt in de laatst 100 jaar en die inmiddels met een zeer hoge performance en tegen zeer lage 
kosten gemaakt kan worden. Voor waterstof is de aanleg van een alternatieve infrastructuur 
noodzakelijk. Nog niet duidelijk is hoe deze infrastructuur er uit moet zien. Wel is duidelijk dat 
een opbouw van een dergelijke infrastructuur een langdurig en zeer kostbaar proces, dit onaf-
hankelijk van de route. Niet alleen de totale kosten, maar met name ook de onzekerheid ten aan-
zien van het toekomstig potentieel maakt dat fabrikanten nog niet met volle overtuiging in deze 
route willen stappen. Een aantal technische knelpunten, zowel op het gebied van de brandstof-
cel, de infrastructuur en opslag van waterstof, maakt toch dat het onzeker is hoe snel de water-
stofauto zich tot een volwaardig alternatief kan ontwikkelen. Tevens is er het kip en ei pro-
bleem: zonder infrastructuur is er geen vraag naar waterstof (de consument koopt de auto niet, 
schaalvergroting vindt niet plaats en het blijft duur) en zonder vraag wordt er geen infrastructuur 
aangelegd. 
 
Een ander economisch knelpunt is het feit dat bekeken vanuit het perspectief van de automobiel-
fabrikant het onwenselijk is om de verbrandingsmotor, die verantwoordelijk is voor 40% van de 
toegevoegde waarde van de auto en tevens het karakter/identiteit bepaald, te vervangen door een 
brandstofcel die zij bij een brandstofcelfabrikant moeten inkopen.23 De voorkeur voor waterstof 
door de automobielfabrikanten zou, in een negatief scenario, verklaard kunnen worden uit het 
gegeven dat dit een technologie is die nog het verste af is van grootschalige marktintroductie, 
hetgeen de automobielindustrie de meeste tijd geeft om door te gaan op de huidige weg. 
 
Voor elektrisch vervoer komt het voornaamste economische knelpunt voort uit het onvermogen 
voldoende schaalvergroting te creëren. Dit op haar beurt is met name toe te schrijven aan de niet 
volwaardig performance van de elektrische auto. Hierop wordt verder ingegaan in de paragraaf 
over technologische knelpunten. Voor elektrisch vervoer geldt dat het tevens geen gebruik kan 
maken van de huidige infrastructuur. Echter, door ’s nachts thuis te laden is dit probleem relatief 
eenvoudig op te lossen. 
  
                                                 
23  Alternatief is het overnemen van een brandstofcelfrabrikant, zoals met Ballard is gebeurd. 
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Beleid 
Op het gebied van beleid en regelgeving zijn er enkele knelpunten die van toepassing kunnen 
zijn op biobrandstoffen. Op dit moment liggen de productiekosten van biobrandstoffen boven 
die van conventionele benzine en diesel. De Nederlandse overheid heeft ervoor gekozen een fi-
nanciële stimuleringsregeling in te voeren om biobrandstoffen aantrekkelijk te maken voor 
eindgebruikers. Dit stimuleringsbeleid is echter momenteel nog niet vastgesteld. In de loop van 
2005 zal hierover duidelijkheid komen, omdat de stimuleringsregeling met ingang van 2006 van 
start moet gaan. Verder kan, voor bio-energieprojecten in het algemeen, het verkrijgen van ver-
gunningen een langdurig proces zijn. Hierbij speelt ook sociale acceptatie van biomassateelt en 
biobrandstofproductie een rol. 
  
Andere mogelijke knelpunten op het gebied van regelgeving bevinden zich op Europees niveau. 
Het gaat hier bijvoorbeeld om handelsovereenkomsten en -barrières die niet direct gericht zijn 
op bio-energie, maar die hierop wel van invloed zijn. Het GATT/Blair House Agreement tussen 
de EU en de VS stelt bijvoorbeeld beperkingen aan de hoeveelheid koolzaad die de EU mag 
produceren op land dat gebruikt wordt voor de productie van koolzaad voor niet-voedsel toepas-
singen. Ook zijn er wereldwijd handelsbeperkingen voor voedselproducten, zoals ethanol. 
 
Verder kunnen (Europese) normen ontwikkeld voor conventionele transportbrandstoffen barriè-
res opleveren voor de toepassing van biobrandstoffen. Op dit moment staan Europese brand-
stofnormen bijmenging toe tot 5% (volumebasis) van bioethanol en biodiesel in respectievelijk 
benzine en diesel. ETBE mag tot 15% (volumebasis) worden bijgemengd bij benzine. Doordat 
biobrandstoffen een lagere energiedichtheid hebben dan benzine en diesel, komt het aandeel bi-
obrandstoffen uit op minder dan 5% op energiebasis, wanneer alle biobrandstof bijgemengd 
wordt tot aan het toegestane percentage. 
 
Een belangrijk knelpunt ten aanzien van waterstof is dat de huidige wet- en regelgeving met 
name is toegesneden op de huidige energiedragers (elektriciteit, aardgas) en het onduidelijk is 
welke regels van toepassing zijn op waterstof. In deze situatie komt naar verwachting relatief 
snel verandering. Het onderwerp wordt zowel binnen een aantal Europese projecten bestudeerd 
(ontwikkeling en harmonisatie van regels). Tevens zijn er momenteel een aantal demonstratie-
projecten gaande binnen het CUTE-project. Bewust is er binnen dit project voor gekozen om 
verschillende productievormen van waterstof te benutten, zodat bij elk van deze vormen tevens 
de consequenties ten aanzien van normen en regelgeving duidelijk wordt.  
 
Technologie 
Op dit moment is de technologie voor een beperkt aantal biobrandstoffen reeds uitontwikkeld, 
namelijk voor pure plantaardige olie, biodiesel (beide uit o.a. koolzaad, zonnebloempitten, soja-
bonen, of gebruikte vetten) en bioethanol (uit o.a. granen, suikerriet). De tweede generatie bio-
brandstoffen, zoals biomethanol (en afgeleide MTBE), bio-DME, synthetische diesel zoals ge-
produceerd door middel van het Fischer-Tropsch proces en HydroThermalUpgrading (HTU), en 
synthetisch aardgas (SNG) en waterstof, is nog volop in ontwikkeling. Het gaat hierbij om com-
plexe technologieën waarvan de toekomstige kosten en prestaties nog niet zeker zijn.  
 
Wat betreft de implementatie van biobrandstoffen kan toepassing in de huidige distributie-
infrastructuur een probleem zijn voor sommige biobrandstoffen, wanneer deze niet of slechts in 
beperkte mate bijgemengd kunnen worden in conventionele benzine en diesel, zoals bioethanol 
en gasvormige brandstoffen. Ook kunnen sommige biobrandstoffen, materialen die gebruikt zijn 
in de distributie-infrastructuur aantasten, (met name rubber slangen). Deze moeten dan aange-
past worden, hetgeen overigens ook geldt voor automotoren, wanneer materialen hierin niet 
compatibel zijn met de te gebruiken biobrandstof. Op dit moment is er nog onduidelijkheid over 
effecten op de prestaties op langere termijn en de levensduur van automotoren wanneer langdu-
rig biobrandstoffen worden gebruikt. 
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Zoals eerder aangegeven zijn met name hybride systemen een zeer robuuste optie (onafhanke-
lijk van de brandstof). Voornaamste knelpunt hierbij is dat er slechts één (Japanse) fabrikant is 
die deze techniek voldoende beheerst. Andere fabrikanten zijn gedwongen om in één keer de 
stap te maken die door de huidige marktmonopolist in enkele jaren is gemaakt. Als de consu-
ment een hybride maar overigens identiek model koopt van een bepaalde fabrikant dan ver-
wacht hij ook de betrouwbaarheid die de betreffende fabrikant doorgaans kan geven (de auto is 
verder identiek). De meeste automobielfabrikanten zijn hiertoe niet in staat. Een aantal fabrikan-
ten heeft daarom de technologie gekocht van de huidige marktmonopolist. 
 
Het voordeel van waterstof (en elektriciteit) is dat het, mits het schoon is opgewekt, tijdens het 
gebruik geen vervuiling meer veroorzaak. Bij gebruik van biobrandstoffen speelt nog steeds de 
uitstoot van fijn stof en NOx een rol. Echter, een aantal technische ontwikkelingen maakt dat 
ook op dit gebied zeer grote vooruitgang kan worden gemaakt. Een aantal fabrikanten past stan-
daard een roetfilter toe wat leidt tot een aanmerkelijke reductie van de uitstoot aan fijn stof. Ook 
is er inmiddels een (Japanse) fabrikant die inmiddels instaat is om via een katalysator de NOx-
uitstoot van een dieselmotor tot vrijwel nul te reduceren. De technologie om dieselmotoren een 
stuk schoner te maken is derhalve beschikbaar. Het is echter met name nog een kwestie van 
voldoende druk op de automobielfabrikanten om te komen tot grootschalige toepassing. Ver-
wacht mag worden dat de grootschalige toepassing zal leiden tot verder verbetering van deze 
technieken. 
 
Waterstof kan op veel verschillende manieren worden geproduceerd. De zuiverheid van de wa-
terstof (reformaat waterstof of bijvoorbeeld zuivere waterstof verkregen via elektrolyse) ver-
schilt echter. De zuiverheid van de waterstof is van invloed op de levensduur en het rendement 
van de brandstofcel. Door de automobielfabrikanten lijkt het feit dat waterstof via een veelheid 
aan productiemethoden kan worden geproduceerd het belangrijkste argument om toch een lichte 
voorkeur voor deze route te hebben boven biobrandstoffen. Analyses laten zien dat bij groot-
schalige overschakeling naar biobrandstoffen Europa zeker niet in staat is om zelf in haar be-
hoefte te voorzien. In Duitsland is zelfs bij het huidige beperkte aandeel van biobrandstoffen, nu 
al sprake van schaarste.  
 
Het is allesbehalve eenvoudig om waterstof met een voldoend grote energiedichtheid op te 
slaan. Dit maakt transport, zowel van de productie-eenheid naar een tankstation als ook in de 
auto zelf, niet eenvoudig. Grofweg zijn er een drietal mogelijkheden met elk hun eigen nadelen. 
Waterstof kan gasvormig onder zeer hoge druk worden opgeslagen. De energiedichtheid blijft 
echter nog steeds beperkt en het volume van de opslagtank is relatief groot. Ook is het mogelijk 
om waterstof bij extreem lage temperaturen op te slaan. Er is echter veel energie nodig om wa-
terstof zover af te koelen en rond de 40% van de energie gaat op deze manier verloren. Door 
verdamping verdwijnt een deel van de waterstof geleidelijk uit de tank, wat weer tot een (be-
perkt) risico kan leiden. Tot slot is het mogelijk om waterstof te laten adsorberen aan metalen. 
De snelheid waarmee de waterstof in en uit de tank gehaald kan worden is echter vrij laag en 
ook het gewicht van deze vorm van opslag is zeer hoog. Tot slot heeft waterstof nog de verve-
lende eigenschap dat het sterk corrosief is, zodat zeer hoge eisen moeten worden gesteld te aan-
zien van de metaalsoorten die gebruikt kunnen worden in het waterstofenergiesysteem. 
 
Voor elektrisch vervoer geldt dat met name de prestatie nog te wensen over laat. Het is niet een-
voudig elektriciteit goedkoop langere tijd kleinschalig op te slaan. Grootschalig gebruik van 
loodaccu’s leidt zowel tot milieuproblemen als ook problemen ten aanzien van het gewicht van 
de auto. Ook het laden van een elektrische auto verloopt relatief traag, al is dit mogelijk oplos-
baar door elektroliet in plaats van elektriciteit te tanken. Door de beperkte actieradius en het ge-
ringere laadvermogen is de elektrische auto slechts inzetbaar in een beperkt aantal, maar wel in-
teressante, niche markten. 
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Biomassa-aanvoer 
Op dit moment is er nauwelijks sprake van een georganiseerde levering van biomassa, de inter-
nationale biomassamarkt is nog volop in ontwikkeling. Dit betekent dat de beschikbaarheid, 
contracteerbaarheid, prijzen en de continuïteit van levering onzeker kunnen zijn. De beschik-
baarheid van biomassa voor biobrandstofproductie wordt beïnvloed door concurrentie vanuit de 
voedsel-, materialen- en energiesector (elektriciteit- en warmteproductie). Er is sprake van een 
grote diversiteit aan mogelijke grondstoffen voor biobrandstofproductie. Momenteel is de kwa-
liteit van biomassa onderwerp van discussie, omdat hiervoor nog geen breed geaccepteerde spe-
cificatie- en classificatiesystemen bestaan.  
 
De logistieke keten van levering van biomassa aan een biobrandstofproductie-installatie moet 
volledig opgezet worden vanaf biomassateelt (landbouwgrond, bossen) tot aan aflevering bij de 
productie-installatie. Vooral bij grootschalige installaties kunnen hierbij barrières optreden. Of 
Nederland zelf biomassa zal gaan verbouwen voor de productie van biobrandstoffen en welke 
gewassen dit dan zullen zijn, is momenteel onderwerp van discussie. Hoewel er voldoende land-
areaal beschikbaar is in Nederland voor koolzaadteelt, verwacht het Landbouw Economisch In-
stituut (LEI) dat de teelt van koolzaad in Nederland voorlopig nauwelijks van de grond zal ko-
men, omdat het telen van andere gewassen (zoals snijmaïs en wintertarwe) of het verhuren van 
grond als bollen- of aardappelland meer oplevert. Koolzaadteelt kan wel financieel aantrekkelijk 
zijn wanneer het gaat om (verplichte) braakgronden waarop geen marktbare gewassen geteeld 
mogen worden. Het te verwachten koolzaadareaal wordt door LEI geschat op maximaal 5000 
hectare, uitgaande van het huidige prijs- en opbrengstniveau. Dit levert een hoeveelheid biodie-
sel op die 0,11 tot 0,14% van de dieselconsumptie in Nederland kan vervangen. Om de teelt van 
koolzaad in Nederland aantrekkelijk te laten zijn, moeten de marktprijzen stijgen, de kosten da-
len en/of de kilogramopbrengsten per hectare toenemen. Ook kan financiële stimulering van bi-
obrandstoffen koolzaadteelt aantrekkelijk maken. Tot die tijd zal Nederland koolzaad moeten 
importeren om in eigen land biodiesel te kunnen produceren. Er komen echter ook andere 
grondstoffen in de belangstelling, zoals Jatropha, een oneetbare tropische plant, die groeit op 
geërodeerde grond en nauwelijks irrigatie nodig heeft en die ook geïmporteerd zou kunnen wor-
den. 
 

4.2 Een duurzame gebouwde omgeving 

4.2.1 EU- en Nationaal Beleid 
Ten aanzien van het beleid voor de gebouwde omgeving kan zowel een onderscheid gemaakt 
worden tussen Europees en Nederlands beleid, beleid voor nieuwbouw/grootschalige renovatie 
en bestaande objecten als ook beleid gericht op een individueel object en beleid dat zich richt op 
een wijk. Naast inzet en productie van hernieuwbare energie speelt vraagbeperking als middel 
om te komen tot een duurzame gebouwde omgeving een belangrijke rol. Via de tweedeling 
nieuwbouw - bestaande bouw zal worden ingegaan op de verschillende instrumenten.  
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Het bestuursakkoord nieuwe stijl (BANS) neemt 
echter een bijzondere positie in. Het omvat de 
gehele gebouwde omgeving (zowel nieuwbouw 
als bestaande bouw) en richt zich tevens op ande-
re sectoren zoals verkeer en vervoer en land-
bouw. In het BANS-klimaatconvenant zijn voor 
gemeenten en provincies prestatiekaarten ont-
wikkeld. Een prestatiekaart bevat beleidsthema's 
waarvoor doelstellingen zijn geformuleerd op 
verschillende ambitieniveaus. Het merendeel van 
de gemeenten lijkt goed op de hoogte te zijn van 
deze regeling. Almere, Zeewolde en Lelystad 
ontvangen in het kader van deze regeling subsidie 
van SenterNovem. Via een Energievisie en een 
daaruit volgend Plan van Aanpak kan via een 
aantal instrumenten zoals EPN, EPA, OEI en 
EPL de in de energievisie geformuleerde doelen 
worden behaald.  
 
Nieuwbouw 
Voor nieuwbouw worden eisen gesteld aan de energiekwaliteit via de Energieprestatienorm 
(EPN). Het gaat hier om een verplichting door het stellen van minimumeisen. Deze systematiek 
is ingevoerd in 1995 en geldt voor zowel woningen als utiliteitsbouw. Binnen de EPN-
systematiek wordt de energiezuinigheid aangegeven via de EnergiePrestatieCoefficient (EPC). 
Deze is sinds 1995 voor zowel woningen als ook utiliteitsbouw een aantal keren aangescherpt 
en ook in de periode tot 2010 zal (zeer waarschijnlijk) nog een verdere aanscherping plaatsvin-
den voor zowel woningen als ook de utiliteitsbouw.  
 
De EnergiePrestatie op Locatie (EPL) is een instrument waarmee op wijkniveau geoptimali-
seerd zou moeten kunnen worden. De EPL is geen verplichting, maar een instrument dat op 
vrijwillige basis gebruikt kan worden, bijvoorbeeld in de aanbestedingsprocedures. De EPL 
heeft in principe als voordeel ten opzichte van de EPN dat niet op individuele woningen maar 
op cluster van woningen wordt geoptimaliseerd. Een belangrijk nadeel van de EPN is dat deze 
betrekking heeft op de huidige nieuwbouwlocatie en geen oog heeft voor mogelijke en/of waar-
schijnlijke veranderingen in de energievoorziening. Ofwel: er wordt vanuit de huidige behoefte 
geoptimaliseerd, hetgeen sub-optimaal kan zijn indien rekening wordt gehouden met verande-
ringen in de energievoorziening (zoals bijvoorbeeld een afname van de CO2-emissiefactor van 
het centrale productiepark). Een energie-infrastructuur heeft een zeer lange levensduur en het is 
van groot belang om een energie-infrastructuur aan te leggen die voldoende flexibel is zodat ook 
in de toekomst ingespeeld kan worden op de introductie van nieuwe technologieën. 
 
Per 2001 is het Besluit Aanbesteding Energie-Infrastructuur (BAEI) in werking getreden. Dit 
instrument heeft als doel de aanleg van een ‘duurzame’ energie-infrastructuur te bevorderen. 
Via het BAEI kan de aanleg van een energie-infrastructuur openbaar worden aanbesteedt. Door 
de gemeente kunnen randvoorwaarden worden gesteld ten aanzien van de duurzaamheid. Het 
BAEI is van toepassing voor nieuwbouwlocaties met een omvang van minimaal 500 woningen. 
Via SenterNovem kan via de OEI-Stimulans24 inhoudelijke ondersteuning worden verkregen bij 
het ontwikkelen van een visie op een duurzame energievoorziening.  
 
De Energy Performance Building Directive (EPBD) (EU-beleid) heeft geen significante invloed 
op het energieverbruik voor nieuwbouw. Sturing op het verbruik vindt derhalve vrijwel alleen 
plaats via nationaal beleid, waarbij gemeentes via het BANS en BAEI invloed kunnen uitoefe-
nen. Het huidige beleid biedt echter voor de gemeenten voldoende mogelijkheden om te komen 

                                                 
24  OEI = Optimale Energie-Infrastructuur. 
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tot een verdere verduurzaming door of aanvullende eisen te stellen op woningniveau en/of door 
specifieke eisen te stellen ten aanzien van de aan te leggen infrastructuur. 
 
Bestaande bouw 
Het EnergiePrestatieAdvies (EPA) is het belangrijkste instrument voor de bestaande bouw. Dit 
vrijwillige advies geeft aanbevelingen ten aanzien van de mogelijkheden om, binnen een be-
paalde terugverdientijd, energiebesparingsmaatregelen te treffen. Het EPA is met name geopera-
tionaliseerd voor de woningbouw, maar in principe ook toepasbaar voor de utiliteitsbouw. Bin-
nenkort (2006/2007) wordt echter ook een Europese richtlijn, de Energy Performance Building 
Directive (EPBD) van kracht. De EPBD schrijft voor dat bij verandering van bewoner (verkoop 
van de woning of bij verandering van huurder) de energetische kwaliteit van de woning in kaart 
moet worden gebracht via een energielabel. Waarschijnlijk zal dit energielabel wat betreft de 
vorm vergelijkbaar zijn met het energielabel voor witgoedapparatuur. Het is te verwachten dat 
de huidige EPA grotendeels op zal gaan in de EPBD. Zowel uit het EPA als uit de EPBD komen 
geen verplichtingen tot het nemen van energiebesparingsmaatregelen voort. Het is primair een 
voorlichtingsinstrument. 
 
Er zijn voor de provincie en gemeente slechts beperkte mogelijkheden om de verduurzaming 
van de bestaande bouw sterk te beïnvloeden. Wel kunnen afspraken met bijvoorbeeld woning-
bouwverenigingen worden gemaakt over verhoging van het tempo waarin EPA’s en (later Ener-
giecertificaten) worden uitgevoerd. In theorie zou ook subsidie kunnen worden verstrekt op be-
sparingsmaatregelen die worden aanbevolen via het EPA/Energiecertificaten. Het uitvoeren van 
een dergelijke regeling is echter zeer complex (maatvoering ten behoeve van het beperken van 
free rider effecten) en kan zeer kostbaar zijn (de subsidie-uitgaven voor de EPR liepen bijvoor-
beeld op tot rond de € 200 miljoen nationaal). 
 
Apparaten 
Een toenemend aandeel van het energieverbruik (elektriciteit) in de gebouwde omgeving komt 
voor rekening van huishoudelijke apparaten en kantoorapparatuur. Deze apparaten dragen te-
vens significant bij aan de interne warmtelast, waardoor met name in kantoren de koelbehoefte 
toeneemt.25 Via convenanten, zoals bijvoorbeeld voor stand-by verbruik, en energielabels wordt 
op Europees niveau getracht om het verbruik van apparaten verder terug te dringen. Zowel voor 
de nationale overheid als voor de gemeente en provincies zijn er weinig mogelijkheden om deze 
verbruiksontwikkeling te beïnvloeden. Via voorlichting in combinatie met het geven van het 
goede voorbeeld, bijvoorbeeld via het aanschaffen van energiezuinige kantoorapparatuur, kan 
nog wel enig effect worden bereikt. Het voornaamste knelpunt bij de implementatie van ener-
giezuinige kantoorapparatuur is het gebrek aan informatie over de (vaak kosteneffectieve) speci-
fieke mogelijkheden. Door als provincie en gemeente een voortrekkersrol te gaan spelen kan 
deze informatie worden verkregen en worden doorgegeven. 
 

4.2.2 Huidige en mogelijk toekomstige stand van zaken 
Huidige energie-infrastructuur 
In Nederland is circa 90% van de woningen aangesloten op het aardgasnet. De overige 10% van 
de woningen maken gebruik van een collectief systeem. Hierbij kan een onderscheid gemaakt 
worden naar stadsverwarming (5%) en blokverwarming (5%). Een zeer gering aandeel van de 
woningen maakt gebruik van LPG als brandstof. Het betreft hier met name afgelegen woningen, 
zoals boerderijen. 
 
De situatie in Flevoland wijkt sterk af van de gemiddelde situatie in Nederland. Blokverwar-
ming, bijvoorbeeld in galerijflats uit de jaren 60 en 70 komt niet voor. Tevens is het aandeel van 
op stadsverwarming aangesloten vele malen hoger dan het Nederlands gemiddelde, dit omdat 
                                                 
25  In woningen neemt echter hierdoor de verwarmingsbehoefte af. Ook is hierdoor in kantoren hierdoor in de win-

termaanden de verwarmingsbehoefte kleiner. 
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een groot deel van de woningen in Almere, dat veruit de grootste stad is, aangesloten is op een 
stadsverwarmingsnet. Ook het percentage woningen dat niet op een gas- of warmtenet is aange-
sloten is, alhoewel in relatieve zin gering, aanmerkelijk hoger dan het Nederlands gemiddelde. 
Verwacht mag worden dat het aandeel van woningen aangesloten op een stadsverwarmingsnet 
nog verder zal toenemen, dit door de uitbreidingsplannen van Almere en het veel geringere uit-
breidingstempo van de overige steden. 
 
De belangrijkste mogelijkheden tot het verduurzamen van de gebouwde omgeving zijn: 
• een verdere reductie van de energievraag, bijvoorbeeld door de woningen beter te isoleren of 

door efficiëntere conversie, 
• lokale productie van duurzame energie, bijvoorbeeld door pv of zonneboilers, 
• brandstofsubstitutie, door bijvoorbeeld warmte, elektriciteit of nu nog niet gangbare energie-

dragers zoals waterstof of synthetisch aardgas (SNG). 
 
Woningbouw 
Indien gekeken wordt naar de opbouw van het woningbestand dan is ook hier een groot verschil 
met het Nederlands gemiddelde te zien. De woningen zijn met name geconcentreerd in een aan-
tal steden26, waarbij Almere veruit de grootste is.27 Doordat de woningen in Flevoland van een 
relatief recent bouwjaar zijn (vrijwel alle woningen zijn gebouwd na 1980), is de energetische 
kwaliteit relatief goed. Woningen gebouwd na 1980 zijn vrijwel allemaal voorzien van muur-, 
dak- en vloerisolatie en dubbel glas28. Hierdoor is het potentieel voor na-isolatie relatief beperkt. 
De EPA is bijvoorbeeld niet bedoeld voor woningen gebouwd na 1995 en ook voor woningen 
na 1980 is het rendabele besparingspotentieel dat door EPA wordt geïdentificeerd doorgaans 
relatief klein. Opties waarvoor nog wel voldoende (technisch) potentieel aanwezig is zijn bij-
voorbeeld de zonneboiler en pv-panelen. Van grootschalige renovatie, zoals van woonwijken uit 
de jaren 60 en nog ouder, zal in Flevoland nauwelijks sprake zijn. Wel kent Flevoland een rela-
tief hoog leegstandspercentage van sociale huurwoningen. De totale woningvoorraad in Flevo-
land bedraagt ruim 137.000 woningen (per 1 januari 2004) (Statistisch overzicht 2003 - 2004). 
Dit is 2% van de totale woningvoorraad in Nederland.  
 
De prognose van de woningvoorraad gaat uit van een gemiddelde toename met 3750 woningen 
per jaar voor de periode 2000 - 2010 en een gemiddelde toename met 3.000 woningen per jaar 
voor de periode 2010 - 2030. Hierdoor neemt het totale aantal woningen toe met 97.500 wonin-
gen tot een totaal van rond de 225.000 woningen in 2030. Conform de prognoses zal in de peri-
ode 2000 - 2030 circa 65% van de nieuwe woningen worden gebouwd in Almere (65.000 wo-
ningen). Rond 12% van de woningen zou gebouwd moeten worden in Lelystad (circa 11.000 
woningen). Uitgaande van een gemiddeld verbruik van 25 GJprimair voor het woninggebonden 
energieverbruik en 13,5 GJe voor huishoudelijke apparaten, neemt het energieverbruik toe met 
circa 2 PJprimair om het energieverbruik voor ruimteverwarming te dekken en circa 1,3 PJe door 
het elektriciteitsverbruik van huishoudelijk apparaten. Het totale verbruik, rekening houdende 
met de voorraad woningen gebouwd voor 2000, komt hierdoor uit op circa 7 PJ voor het wo-
ninggebonden energieverbruik en circa 3,5 PJe voor het apparaatgebonden verbruik. 
 
Zoals eerder al is aangegeven, is de energetische kwaliteit van de bestaande bouw in Flevoland 
relatief goed en is het potentieel voor aanvullende maatregelen in de bestaande woningen rela-
tief beperkt. Autonoom zullen minder efficiënte ketels als worden vervangen door zuinigere 
HR-ketels en ook bij vervanging van dubbel glas zal doorgaans voor HR++-glas worden geko-
zen. Voor de bestaande woningen aangesloten op het stadsverwarmingsnet is, evenals bij de 
nieuwbouw, verduurzaming van de warmte het belangrijkste aangrijpingspunt.  
 

                                                 
26  Lelystad, Dronten, Zeewolde, Biddinghuizen, Swifterband. 
27  Bijna 50% van de bevolking woont in Almere en 20% in Lelystad. 
28  Begin jaren 80 was dubbel glas alleen verplicht voor de verwarmde ruimtes. 
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Vervangen van het huidige leidingstelsel (aardgas of warmte) door een waterstofinfrastructuur 
in de ‘bestaande’ gebouwde omgeving is zeer kostbaar. Transport van waterstof in hoge druk 
containers brengt een zodanige vervoersstroom met zich mee, dat dit nauwelijks een serieuze 
optie genoemd kan worden. Deze optie kan dan ook buiten beschouwing gelaten worden. Voor 
(elektrische) warmtepompsystemen geldt dat aanleg van een warmtebron (bodemwarmtewisse-
laar) in de bestaande woningbouw relatief kostbaar is, zodat ook dit geen voor de hand liggende 
optie is.  
 
Opties die relatief eenvoudig toepasbaar zijn in de bestaande gebouwde omgeving, maar die 
technologisch nog niet in een stadium zijn dat deze op dit moment al grootschalig kunnen wor-
den toegepast, zijn de door aardgasaangedreven warmtepomp en synthetisch aardgas (SNG). De 
gasgestookte warmtepomp heeft een hoger rendement dan de HR-ketel en kan bijvoorbeeld 
goed worden gecombineerd met een zonneboiler en verdere vraagbeperking. Er worden op dit 
moment praktijkexperimenten uitgevoerd met deze techniek en aanbevolen wordt om deze ont-
wikkeling nauwgezet te volgen. Op basis van biomassa kan het (hernieuwbare) SNG worden 
geproduceerd. Doordat de eigenschappen van SNG vergelijkbaar zijn met dat van aardgas kan 
het in elke willekeurig verhouding bijgemengd worden in het aardgasnet. Grootschalige produc-
tie van SNG bevindt zich echter nog in de (eerste fase van) demonstratie en het zal naar ver-
wachting nog een tiental jaren duren voordat deze techniek grootschalig kan worden toegepast. 
In potentie kan via deze route, het gaat hier feitelijk om brandstofsubstitutie, de woninggebon-
den CO2-emissies in de (op aardgas aangesloten) bestaande bouw tot nul worden gereduceerd. 
De toekomst zal uit moeten wijzen hoe deze route scoort op het gebied van kosteneffectiviteit 
(€/ton CO2). 
 
Voor de woningen aangesloten op het aardgasnet is een verdere verduurzaming mogelijk door 
het installeren van een zonneboiler of pv panelen. Voor beide opties geldt echter dat de kosten-
effectiviteit, onder meer vanwege de betrekkelijk hoge installatiekosten, niet bijzonder goed is. 
Voor pv-komt daar nog de relatief hoge prijs voor een m2 paneel bij. Gezien de sturingsmoge-
lijkheden die de gemeente en provincie hebben, ligt het meeste voor de hand om via afspraken 
met de sociale verhuurder te proberen deze systemen in de bestaande bouw te implementeren. 
Via grootschalige aanpak zijn de installatiekosten lager en met de woningbouwverenigingen 
zijn eenvoudiger afspraken te maken dan met eigenaar/bewoners in de particuliere koopsector. 
Een reductie in de orde van grootte van rond de 0,1 Mton CO2 zou haalbaar moeten zijn.29 
 
Nieuwbouw 
Aardgas heeft een constante emissiefactor: bij de verbranding van 1 m3 aardgas komt 1,77 kg 
CO2 vrij. De emissiefactor van energiedragers zoals elektriciteit, warmte uit een stadsverwar-
mingsnet en ook waterstof wordt bepaald door de wijze waarmee deze energiedrager wordt ge-
produceerd. Indien de energiedrager wordt geproduceerd via hernieuwbare bronnen, zoals bio-
massa of windenergie, dan is de emissiefactor zelfs nul. Als de energiedrager wordt geprodu-
ceerd door gebruik te maken van CO2-afvang en -opslag (CCS), er wordt dan gesproken van 
klimaatneutrale productie, dan is de emissiefactor zeer laag.30 Het grote voordeel van energie-
dragers zoals warmte en elektriciteit (maar ook waterstof) is dat zij via een veelheid aan ener-
giebronnen kunnen worden geproduceerd, hetgeen bij draagt aan de voorzieningszekerheid. Te-
vens zal de emissiefactor in de tijd afnemen door de inzet van efficiëntere technologie of door 
het toenemende aandeel van hernieuwbare bronnen. Op termijn zal ook bij aardgas schaarste op 
gaan treden. Gezien de lange levensduur van de energie-infrastructuur alsmede de beperkte 
energieflow die over het zeer fijnmazige netwerk loopt31, is het noodzakelijk om nu al na te 
denken over de mogelijkheden om op termijn te voorzien in de woninggebonden energievraag 
door andere energiedragers dan aardgas. Voor aardgas geldt tevens dat een verdere reductie van 

                                                 
29  Dit komt globaal overeen met het voorzien van 10.000 woningen van een zonneboiler. 
30  Bij de productie kan, afhankelijk van het proces, doorgaans 90% - 95% van de CO2 worden afgevangen. 
31  Door deze beperkte energieflow is het, zonder dat de kosten per eenheid energie zeer sterk toenemen, nauwelijks 

mogelijk om op termijn een alternatieve energie-infrastructuur aan te leggen. 
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de lokale CO2-emissies alleen bereikt kan worden via vraagbeperking, dit omdat de koolstofin-
houd van aardgas constant is. Bijmengen van waterstofgas in het aardgasnet leidt niet tot een 
noemenswaardige besparing (Menkveld et al, 2004) en wordt derhalve als reductie-optie niet 
meegenomen. Ook het plaatsen van gasgestookte micro-WKK-systemen, waarmee de lokale 
emissies alleen maar toenemen doordat lokaal in plaats van centraal elektriciteit wordt geprodu-
ceerd, is een route die matig past in een transitie naar een duurzame gebouwde omgeving. Door 
een verdere verduurzaming van het centrale elektriciteitspark erodeert de besparing door de mi-
cro-WKK-systemen sterk, voor zover er überhaupt al sprake was van CO2-besparing. 
 
Voorzien is dat rond de 65% van de nieuwe woningen gebouwd zal worden in Almere. Door 
deze woningen aan te sluiten op het warmtenet, wordt gebruik gemaakt van een energiedrager 
waarvan de CO2-inhoud bepaald wordt door de productiewijze. Hierdoor is, op termijn een ver-
gaande reductie van de CO2-emissie te bereiken, bijvoorbeeld door de inzet van biomassa of 
door het toepassen van CO2-afvang en -opslag (CCS). CCS is echter een techniek die in de 
praktijk nog vrijwel niet is toegepast en waarbij mogelijk problemen kunnen optreden ten aan-
zien van maatschappelijke acceptatie. De verwachting32 is echter dat in de periode tot 2020 deze 
techniek zal worden toegepast in de elektriciteitsproductiesector. Het aansluiten van de wonin-
gen in Almere op het warmtenet is een vrij robuust transitiepad in de transitie naar een duurza-
me energievoorziening. Echter, er kleven ook een aantal nadelen aan warmtedistributie. Verla-
ging van de energievraag, bijvoorbeeld door beter isoleren van woningen of door het plaatsen 
van een zonneboiler, zet de rentabiliteit van het warmtenet onder druk. Ook de warmteverliezen 
in het warmtedistributienetwerk kunnen behoorlijk oplopen. Bij goed geïsoleerde woningen is 
de warmtevraag zeer beperkt en slechts aanwezig voor een paar maanden tijdens de winter, ze-
ker indien ook een zonneboiler geplaatst wordt. Het is derhalve zaak een goed balans te vinden 
tussen beperking van de energievraag en de levering van warmte. Een zeer goed isolatie van de 
leidingen van het stadsverwarmingssysteem is hierbij cruciaal. Vermijden blijft toch de eerste 
stap in het verduurzamen van de energievoorziening. In deze route is niet zozeer een verdere 
verbruiksreductie noodzakelijk, maar een verduurzaming van de wijze waarop de warmte wordt 
geproduceerd. Hierdoor kan de CO2-emissie voor ALLE woningen in Almere die op het stads-
verwarmingsnet zijn aangesloten tot (vrijwel) nul gereduceerd worden. Ten opzichte van een 
gasgestookte eenheid wordt via hernieuwbare productie circa 0,5 Mton CO2 bespaard in 2030. 
Het is minder relevant om een potentiële reductie op het energieverbruik te berekenen.  
 
Voor de circa 35.000 woningen die tot 2030 op de overige locaties worden gebouwd (Lelystad, 
Dronten, Zeewolde, Flevopolder etc.) is het zaak allereerst de gasvraag zoveel mogelijk te be-
perken. Dit kan bijvoorbeeld door het goed isoleren van de woningen, bijvoorbeeld door het 
stellen van scherpere eisen dan conform de EPN noodzakelijk is. Het standaard uitrusten van 
nieuwbouwwoningen33 met een zonneboiler is hierbij een zeer robuuste optie. De zonneboiler is 
een technologie die binnen Nederland op het randje van doorbreken staat. Een extra impuls in 
de provincie Flevoland kan net dat duwtje geven dat noodzakelijk is, waarbij mogelijk, doordat 
Flevoland een voortrekkersfunctie vervuld, ook de productie van deze systemen naar Flevoland 
gehaald kan worden. Een en ander zou uitgewekt kunnen worden door bijvoorbeeld een conve-
nant met zonneboilerfabrikanten. Door alle nieuwbouwwoningen te voorzien van een zonneboi-
ler kan een vraagreductie worden bereikt van rond de 6 PJ aardgas in 2030 en een overeenkom-
stige reductie van de CO2-emissies met 0,35 Mton. 
 
Elektrische warmtepompen 
Behoudens het ver terugbrengen van de warmtevraag zou ook gedacht kunnen worden aan 
brandstofsubstitutie, bijvoorbeeld door de inzet van elektrische warmtepompen. Deze route 
heeft in principe de voorkeur boven het aanleggen van kleinschalige warmtenetten. De benodig-
de elektriciteit is eenvoudiger CO2-arm te maken dan de warmte in kleinschalige warmtenetten. 
Ook past de route via elektrische warmtepompen beter in een beeld waarbij in Flevoland groot-

                                                 
32  Er vanuit gaan dat er een zekere sense of urgence is om de CO2-emissies verder te reduceren. 
33  Die niet zijn aangesloten op een stadsverwarmingsnet. 
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schalig hernieuwbare elektriciteit wordt opgewekt, bijvoorbeeld via windparken of biomassa-
centrales. De route via elektrische warmtepompen is tevens uitstekend te combineren met toe-
passing van zonneboilersystemen34 alsmede pv-panelen. De elektrische warmtepomp is een op-
komende technologie waarmee inmiddels redelijk wat ervaring is opgedaan. Echter, de techno-
logie is nog niet volledig uitontwikkelde, zodat enige voorzichtigheid is geboden bij het opzet-
ten van deze projecten. Het wordt echter sterk aanbevolen om een aantal opeenvolgende proef-
projecten uit te voeren zodat op een verantwoorde en beheerste wijze omgeschakeld kan worden 
naar grootschalige toepassing. Evenals voor de zonneboiler geldt dat ook op dit gebied Flevo-
land een voortrekkersrol kan spelen. Wederom zouden er, bijvoorbeeld via convenanten met fa-
brikanten, mogelijkheden kunnen zijn om een deel van de productie van deze systemen naar 
Flevoland te kunnen krijgen. Via het BAEI beschikt de gemeente over voldoende sturingsmoge-
lijkheden om deze transitieroute effectief te stimuleren. Door over te schakelen op warmtepom-
pen kan in 2030 een reductie worden bereikt op de aardgasvraag van 25 PJ. Indien deze wonin-
gen allen zijn voorzien van een zonneboiler dan valt deze reductie 6 PJ lager uit en komt uit op 
19 PJ. Indien de warmtepompen worden aangedreven door duurzame of hernieuwbare elektrici-
teit dan wordt in 2030 een emissiereductie bereikt van rond de 1,5 Mton CO2. Hiervoor is circa 
0,2 PJe aan duurzame/hernieuwbare elektriciteit nodig. 
 

De elektrische warmtepomp 
De elektrische warmtepomp is een ‘omgekeerde koelkast’ die warmte van een laag tempe-
ratuurniveau een dertigtal graden in temperatuur omhoog weet te brengen. Doorgaans 
wordt een warmtepomp elektrisch aangedreven, al wordt (door Gasunie) met gasaangedre-
ven warmtepompen geëxperimenteerd. De warmtepomp heeft een warmtebron met een bij 
voorkeur zo hoog mogelijke temperatuur: hoe lager het temperatuurinterval hoe hoger het 
rendement van de warmtepomp. Doorgaans wordt hiervoor bodemwarmte gebruikt. Door 
zomers warmte af te voeren naar de bodem kan gebruik worden gemaakt van warm-
te/koude opslag. De efficiëntie van de warmtepomp wordt gegeven via de zogeheten Coef-
ficient Of Performance (COP). Deze geeft aan hoeveel warmte (in GJth) geproduceerd kan 
worden met één eenheid elektriciteit (bijvoorbeeld 1 GJe).  
 
Rekenvoorbeeld ter illustratie 
Bij een warmtevraag van 20 GJth heb je bij een warmtepomp met COP van 4 dus 5 GJe no-
dig. Deze elektriciteit moet echter ook weer opgewekt worden. Uitgaande van een rende-
ment van het centrale productiepark (inclusief transportverliezen) van 40% is in totaal 12,5 
PJprimair nodig. Indien de warmte met een HR-ketel wordt opgewekt met een rendement van 
95% dan is circa 21 PJ aardgas en dus ook 21 PJprimair nodig. De warmtepomp bespaart in 
dit geval 40% op het primaire energieverbruik. Deze situatie zal in de toekomst alleen nog 
maar gunstiger worden door een verdere toename van het centrale parkrendement. Tevens 
zijn de CO2-emissies sterk terug te brengen door inzet van duurzame of hernieuwbare elek-
triciteit.  
 
Meer informatie over de werking van warmtepompen is te vinden op  
• http://www.stichtingwarmtepompen.nl/ 
• http://www.novem.nl/default.asp?documentId=19856&Technologie=1066&Partij=-

1&Fase=-1 
• http://www.sbr.nl/warmtepompen/default.aspx?ctid=3656. 

 
Waterstof 
Waterstof is een tweede optie voor brandstofsubstitutie. Voor zowel waterstof als elektriciteit 
geldt dat deze energiedrager uit een veelheid van energiebronnen gemaakt kan worden, wat bij-
draagt aan de voorzieningszekerheid. Elektriciteit is, zeker voor langere tijd, moeilijk op te 

                                                 
34  Deze technologie conflicteert met warmtedistributie. 
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slaan.35 Waterstof is beter op te slaan dan elektriciteit, maar het is zeker niet eenvoudig (en 
daardoor duur) om waterstof voor langere tijd op te slaan zonder grote energieverliezen. Water-
stof kan in principe ook gemaakt worden uit elektriciteit. Echter, vanuit energetische overwe-
gingen dient allereerst getracht te worden de elektriciteit direct te benutten, voordat een eventu-
eel overschot aan elektriciteit wordt omgezet naar waterstof. Door bij het ontwerp van het pro-
ductiepark rekening te houden met (een groeiend) aandeel intermitterende bronnen, zoals wind 
en zon-pv, kan de noodzaak tot opslag van elektriciteit tot een minimum worden beperkt. Zoals 
eerder al is aangegeven, is bijmengen van waterstof in het aardgasnet geen zinvolle optie 
(Menkveld et al, 2004). Overschakelen naar zuiver waterstof is in potentie wel een route die 
past in de transitie naar een duurzame gebouwde omgeving.  
 
Er zijn echter nog een grote hoeveelheid technische problemen op te lossen voordat daadwerke-
lijk waterstof tegen acceptabele kosten en zonder grote technische problemen (betrouwbaarheid) 
in de gebouwde omgeving geïntroduceerd kan worden. De kosten voor aanleg van een water-
stofinfrastructuur zijn relatief hoog, de wet- en regelgeving ontbreekt36, de kosten voor een 
brandstofcel zijn nog hoog en vooral de levensduur van de brandstofcel is nog veel te laag. Tot 
2010 zal waterstof geen reëel alternatief vormen. Zolang er nog geen groot overschot aan elek-
triciteit uit duurzame bronnen is, hetgeen niet verwacht mag worden, is productie van waterstof 
via elektrolyse een energetisch zeer onaantrekkelijke route. Productie uit fossiele energiedragers 
of uit biomassa geniet de voorkeur. Afvang en opslag van CO2 is alleen kosteneffectief bij 
grootschalige waterstofproductie, zodat deze route vrijwel alleen toepasbaar is op locaties met 
een groot nieuwbouwpotentieel. Vanuit die optiek bekeken, zou Almere een uitmuntende locatie 
zijn voor grootschalige introductie van waterstof. De energie-infrastructuur op de nieuwbouw-
locaties ontbreekt nog volledig, waardoor de meerkosten voor een waterstofinfrastructuur een 
stuk lager zijn dan in het geval er al een zekere infrastructuur aanwezig is. Ook is er voldoende 
ruimte voor grootschalige waterstofproductie. Echter, voor Almere ligt het voor de hand de toe-
komstige nieuwbouw aan te sluiten op stadsverwarming. Indien hiervan wordt afgezien zou een 
overschakeling naar elektrische warmtepompen een reëel alternatief zijn. 
 
EWP in combinatie met micro-WKK 
Elektrische warmtepompen (EWP) hebben het nadeel dat zij doorgaans minder goed functione-
ren naarmate de buitentemperatuur afneemt.37 Bij strenge vorst zal daardoor een deel van de 
warmtevraag via een piekbrander moeten worden geleverd. Deze piekbrander (elektrische weer-
standsverwarming) heeft een veel lager rendement dan de warmtepomp, zodat een piek in de 
elektriciteitsvraag optreedt. Om deze piek op te kunnen vangen is een verzwaring van het elek-
triciteitsnet noodzakelijk. Een micro-WKK-systeem38 heeft als eigenschap dat het juist in perio-
des met een hoge warmtevraag een groot overschot aan elektriciteit produceert. Ook in dit geval 
is, bij grootschalige toepassing, netverzwaring nodig, maar nu om een overschot aan elektriciteit 
weg te pompen. Door combinatie van deze twee systemen in een bepaalde verhouding kan net-
verzwaring worden voorkomen dit doordat de piekvraag en het productieoverschot samenvallen. 
De eerder gemaakte opmerkingen ten aanzien van de duurzaamheid van gasgestookte micro-
WKK-systemen blijven echter ook in dit geval geldig. Alternatief is om deze micro-WKK-
systemen via waterstof aan te drijven. Het aantal woningen met een waterstof aangedreven 
brandstofcelsysteem zal echter beperkt zijn, zodat grootschalige waterstofproductie in de nabij-
heid van deze woningen geen optie is. De waterstof zal daardoor op een andere locatie groot-
schalig moeten worden geproduceerd en naar de woningen moeten worden getransporteerd in 

                                                 
35  Een overschot aan elektriciteit uit Deense windparken wordt in Noorwegen opgeslagen in stuwmeren. Deze 

vorm van opslag heeft een relatief hoog rendement (circa 90%). 
36  Hier wordt echter wel hard aan gewerkt en dit zou, via een proefproject, binnen een paar jaar opgelost moeten 

kunnen zijn. 
37  De warmtepompen hebben doorgaans een beperkt vermogen, dit om de kosten laag te houden, dat tekortschiet 

bij een piek in de warmtevraag. 
38  Op basis van een brandstofcel. Een micro-wkk-systeem gebaseerd op het sterling principe heeft een zodanig laag 

elektrisch rendement dat er nauwelijks een overschot aan elektriciteit wordt geproduceerd. 
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bijvoorbeeld hoge druk flessen.39 Transport van waterstof in deze vorm heeft als nadeel dat er 
een groot aantal transportbewegingen nodig is om te kunnen voorzien in de waterstofvraag, het-
geen de milieuwinst (en mogelijk ook het imago en draagvlak) grotendeels teniet doet. 
 
PV en kleinschalige lokale windturbines 
Desgewenst kan ook, zowel voor woningen op stadsverwarming als ook de overige woningen, 
gedacht worden aan grootschalige toepassing van pv. Wat betreft kosteneffectiviteit scoort pv 
beduidend slechter dan overige CO2-reductie-opties. PV vervult echter, door de zichtbaarheid en 
het imago, wel een belangrijke symboolfunctie in de verduurzaming. Het is wel een hernieuw-
bare maar zeker niet de meest kosteneffectieve optie. Ook is het in theorie mogelijk om kleine 
windturbines, met een vermogen van enkele kilowatts, te plaatsen. Een paar jaar geleden ston-
den deze systemen, met name voor de utiliteitsbouw, volop in de aandacht. Tot een doorbraak is 
het tot dusverre nog niet gekomen. Toepassing van dit type systeem ligt, vanwege mogelijke ge-
luidsoverlast, meer voor de hand op bedrijventerreinen en utiliteitsbouw dan bij de (bestaande) 
woningbouw. 
 

4.2.3 Knelpunten  
Economische aspecten m.b.t. bestaande gebouwde omgeving 
Voor de bestaande gebouwde omgeving geldt dat de kosten, en in minder mate bekendheid met 
kosteneffectieve besparingsmaatregelen, de belangrijkste barrière vormen. Het is voor de pro-
vincie en gemeente nauwelijks mogelijk om, bijvoorbeeld via gerichte subsidiering, deze barriè-
re te verminderen. De belangrijkste functie van de provincie en gemeente is gelegen in het wij-
zen op de noodzaak om te proberen het energieverbruik verder te verminderen (sense of urgen-
ce) en het informeren van de betreffende actoren over landelijke regelingen waarvan gebruik 
gemaakt kan worden. Een specifiek aandachtsgebied vormen de woningcorporaties. Door pro-
vincie en gemeente zijn specifieke afspraken (convenanten) te maken met de corporaties over de 
verduurzaming van het woningbestand aan huurwoningen. 
 
Een mogelijk knelpunt in de bestaande (utiliteits)bouw is de eigendomssituatie. De huurder pro-
fiteert doorgaans via een lagere energierekening van de investeringen door de verhuurder. Ver-
beteren van de verhuurbaarheid van het pand is de belangrijkste driver voor de verhuurder voor 
het uitvoeren aanvullende maatregelen. Bij een goede verhuurbaarheid is het animo hiervoor 
doorgaans laag. In de utiliteitsbouw speelt tevens nog dat de kosten voor energie vrijwel ver-
waarloosbaar zijn ten opzichte van de overige kostenposten. Het creëren van de sense of urgen-
ce door gemeente en provincie is in deze gevallen meer dan noodzakelijk maar niet eenvoudig. 
 
Economische aspecten m.b.t. nieuwbouwsituaties 
Via regulering kan door de provincie en gemeenten eisen worden gesteld ten aanzien van de 
energetische kwaliteit van de nieuwbouw. Dit geldt dat via het BAEI zowel ten aanzien van de 
energie-infrastructuur als ook voor het gebouw of woning (EPN eis). De kosteneffectiviteit als 
ook het draagvlak voor deze maatregelen wordt zowel bepaald door de investeringskosten als 
ook door de bekendheid met de techniek. Via grootschalige toepassing kan een snelle kostenda-
ling worden verkregen en zijn binnen een paar jaar de meerkosten zeer beperkt in vergelijking 
tot de referentiesituatie. Het belangrijkste is echter het tempo waarmee nieuwe systemen worden 
geïntroduceerd. Actoren moeten de kans krijgen ervaring op te doen met nieuwe systemen en de 
kinderziektes zullen er volledig uit moeten worden gehaald voordat overgegaan kan worden tot 
grootschalige toepassing. De meerinvesteringen kunnen, ten opzichte van de referentietechniek 
soms in een aanloopfase zeer hoog zijn. Echter, op de totale kosten voor de woning zijn de 
meerinvesteringen doorgaans zeer beperkt en wordt de verkoop- of verhuurbaarheid van de wo-
ning nauwelijks beïnvloed. 
                                                 
39  In theorie zou waterstof ook in vloeibare vorm kunnen worden getransporteerd. Echter, er zal dan in de wijk een 

centrale voorziening aanwezig moeten zijn waar de vloeibare waterstof kan worden opgeslagen en later weer 
worden omgezet in gasvormige waterstof die in gasvormige fase naar de woning kan worden getransporteerd.  
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Beleid 
Op de aangrijpingspunten voor beleid is in de vorige paragrafen al ingegaan. Samenvatten kan 
gesteld worden dat er voor de provincie en gemeente voldoende mogelijkheden om bij nieuw-
bouwsituaties zowel invloed uit te oefenen op de aanleg van de infrastructuur als ook op de spe-
cifieke energetische kwaliteit van individuele gebouwen en woningen. Echter, voorwaarde voor 
het kunnen gebruiken van de sturingsmogelijkheden die in principe aanwezig zijn is dat de pro-
vincie en gemeente een duidelijke visie hebben ten aanzien van de wijze van en het tempo waar-
in de gebouwde omgeving verduurzaamd moet worden. Hierbij is het essentieel dat het de ambi-
ties op provinciaal niveau in lijn zijn met de ambities op gemeentelijk niveau (en andersom). 
Door de keuze voor aanleg van een bepaald type infrastructuur wordt voor een zeer lange tijd de 
mogelijkheden waarbinnen verdere verduurzaming plaats kan vinden vastgelegd. De keuze 
heeft verstrekkende gevolgen voor toekomstige mogelijkheden en moet daarom voortkomen uit 
en consistent zij met een lange termijn visie op de toekomstige energievoorziening in Flevoland. 
 
Eerder is al aangegeven dat de sturingsmogelijkheden in de bestaande bouw relatief beperkt 
zijn. De belangrijkste barrière wordt gevormd door de relatief hoge kosten voor besparingsmaat-
regelen. In Flevoland is deze situatie, door het hoge aandeel woningen gebouwd na 1980, nog 
ongunstiger dan voor de rest van Nederland. Anderzijds is de energetische kwaliteit van deze 
woningen relatief goed. Het ligt niet voor de hand voor de provincie en gemeente om over te 
gaan tot grootschalige subsidiering van energiebesparingsmaatregelen in de bestaande gebouw-
de omgeving. Belangrijkste aangrijpingspunten zijn het afsluiten van conventanten met sociale 
verhuurders en een loketfunctie richting eigenaren van utiliteitsgebouwen om deze categorie te 
attenderen op de bij de (nationale) overheid aanwezige mogelijkheden. Door de introductie van 
de EPBD mag verondersteld worden dat de hoeveelheid kennis ten aanzien van rendabel te tref-
fen energiebesparingsmaatregelen (op termijn) voldoende zal zijn, zodat de kosten de belang-
rijkste barrière zullen blijven. 
 
Technologie 
De knelpunten ten aanzien van technologie en infrastructuur zijn voor de gebouwde omgeving 
eerder behandeld in deze paragraaf. 
 

4.3 Duurzame bedrijventerreinen 

4.3.1 EU- en NL-beleid 
Voor een beschrijving van het EU- en NL-beleid dat van toepassing is op utiliteit en bedrijven-
terreinen, zie de paragraaf EU- en NL-beleid voor de gebouwde omgeving. De externe push en 
pull factoren van invloed op zwaardere (niet energie-producerende) industrie zijn voor Flevo-
land minder relevant, gezien het ontbreken van deze zware klasse industrie. Voor energieprodu-
cerende industrie in Flevoland zie de paragraaf onder energiesector in dit hoofdstuk. 
 

4.3.2 Huidige en toekomstige stand van zaken 
Het totaal uitgegeven netto oppervlak aan bedrijventerreinen in Flevoland bedraagt 1426 ha. per 
1 januari 2004. Dit biedt werk aan een kleine 50.000 arbeidsplaatsen (full time). De laatste jaren 
is de uitgifte van nieuw oppervlak sterk afgenomen. In 2003 bedroeg de nieuwe uitgifte 28 ha. 
en in 2004 20 ha. In 1998 werd met een uitgifte van 91 ha. een piek bereikt. De trendmatige 
ontwikkeling houdt echter gelijke tred met de ontwikkeling binnen Nederland.40 Circa 50% van 
het totale oppervlak aan bedrijventerreinen in Flevoland is uitgegeven na 1990 (Enquête bedrij-
venterreinen en kantoorlocaties per 1-1-2005; Economie en Arbeidsmarkt 2004 - 2005). Het 

                                                 
40  Ook hier is na 2000 een sterk afname te zien. 
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energieverbruik per ha. bedrijventerrein is sterk afhankelijk van het type bedrijf dat hier geves-
tigd is. Indicatief mag uitgegaan worden van een verbruik van rond de 1600 GJ per ha. bedrij-
venterrein (schatting gebaseerd op NEEDIS) 
 
Het totaal vloeroppervlak aan kantoren in Flevoland bedraagt circa 650.000 m2 per 1 januari 
2005. Het kantooroppervlak is toegenomen met 70.000 m2 in 2003 en 37.000 m2 in 2004. De 
kantoren zijn voor het overgrote deel (meer dan 95%) te vinden in Almere (2/3) en Lelystad 
(1/3). Er is echter wel sprake van een fors leegstandspercentage (18% in 2004, 20% in 2003 in 
Almere). Het leegstandspercentage nam echter van 2003 naar 2004 af, terwijl in Nederland het 
leegstandspercentage toenaam tot 12% (Enquête bedrijventerreinen en kantoorlocaties per 1-1-
2005; Economie en Arbeidsmarkt 2004 - 2005). Evenals voor de woningen geldt dat ook de 
kantoren van een relatief recent bouwjaar zijn en derhalve, in vergelijking tot de rest van Neder-
land, beschikken over een bovengemiddeld goede energetische kwaliteit. 
 
De verwachting is dat zowel het kantooroppervlak als ook het areaal aan bedrijventerreinen tot 
2020 nog fors zal toenemen. De uitbreiding van het kantooroppervlak zal naar verwachting met 
name in Almere en in mindere mate Lelystad plaatsvinden. De verwachting is dat de komende 
vijf jaar het kantorenoppervlak in Almere met 84% zal toenemen. Voor Lelystad wordt voor de 
komende vijf jaar een toename met 60% verwacht (Economie en Arbeidsmarkt 2004 - 2005). 
Deze prognose lijkt echter wel uit te gaan van een aantrekkende economie. In onderstaande ta-
bel is de verwachte ontwikkeling van de toename van het BVO voor kantoorgebouwen weerge-
geven. 

Tabel 4.1 Prognose van de ontwikkeling van het BVO van kantoren in Flevoland tot 2030 
 [m2 BVO] Aandeel [%] 

 
2003- 
2010 

2010- 
2020 

2020- 
2030 

2003- 
2030 

2003- 
2010 

2010- 
2020 

2020- 
2030 

2003- 
2030 

Almere 347.540 430.460 120.000 898.000 81 78 67 77 
Lelystad 39.200 83.180 59.000 181.380 9 15 33 16 
Overig 44.000 38.400 0 82.400 10 7 0 7 
Totaal 430.740 552.040 179.000 1161.780 100 100 100 100 
Bron:  Economie en arbeidsmarkt Flevoland 2004 - 2005. 
 
Circa 50% van de voorziene uitbreiding van bedrijventerreinen komt voor rekening van Almere. 
Ook in Lelystad en Zeewolde is een verdere uitbreiding van het areaal aan bedrijventerreinen 
voorzien. Indien alle harde en zachte plannen worden gerealiseerd dan komt er tot 2010 232 ha. 
aan bedrijventerreinen bij (circa 12% van het huidige areaal). Voor de periode tot 2020 is, in-
dien alle plannen worden gerealiseerd, een uitbreiding met 734 ha. voorzien. 
 
Aanvullende maatregelen nieuwbouw utiliteit 
Voor de utiliteitsbouw geldt dat de warmte/kracht verhouding ongunstig is voor de toepassing 
van warmtekracht.41 In de utiliteitsbouw wordt dan ook nauwelijks WKK toegepast, maar is de 
warmtepomp een snel opkomende techniek omdat hiermee op een efficiënte wijze zowel in de 
warmtevraag als ook in de koelvraag kan worden voorzien. Vanwege deze koelvraag ligt het 
meer voor de hand om nieuwe kantoren in Almere uit te rusten met een warmtepomp in plaats 
van aan te sluiten op het warmtedistributienet. Echter, de warmte uit het stadsverwarmingsnet 
kan echter ook gebruik worden voor het maken van koude. Voordeel hiervan is dat ook gedu-
rende de zomerperioden, wanneer de vraag naar warmte vanuit de gebouwde omgeving mini-
maal is, ook warmte afgezet kan worden. Dit heeft een positief effect op de rentabiliteit van het 
stadsverwarmingsnet. Indien gekeken wordt naar het effect op de CO2-emissies, dan is de wijze 
waarmee de elektriciteit dan wel de warmte wordt opgewekt de bepalende factor voor het mi-

                                                 
41  Er is slechts een beperkte warmtevraag, de krachtvraag (de vraag naar elektriciteit) domineert. 
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lieu-effect. In principe kan zowel de warmte als de elektriciteit hernieuwbaar worden opgewekt, 
bijvoorbeeld via wind (elektriciteit) of biomassa (warmte en/of elektriciteit). 
 
Voor locaties waarbij stadsverwarming niet mogelijk is, is verwarming en koeling via een 
warmtepompsysteem de voor de hand liggende mogelijkheid. Een mogelijkheid die zich op 
termijn mogelijk voor zou kunnen doen en die op zich een zeer interessante optie vormt, is het 
combineren van duurzame bedrijventerreinen en/of utiliteitsbouw met ‘de kas van de toekomst’. 
Er zijn concepten ontwikkeld voor verduurzaming van de glastuinbouw waarbij de kas netto als 
energieleverancier (warmte) op zou kunnen treden. Dit warmteoverschot zou als warmtebron 
kunnen fungeren voor nabijgelegen utiliteitsbouw/bedrijventerreinen. Het warmteoverschot van 
de kassen kan gedurende de zomermaanden in de bodem worden gepompt, zodat dit ’s winters 
kan worden benut. Ook de utiliteitsbouw heeft veelal gedurende de zomermaanden een warmte-
overschot dat, via bodemopslag, ’s winters kan worden benut. Mogelijk is de aanvullende 
warmte vanuit de glastuinbouw in dit geval overbodig. Een combinatie met duurzame 
bedrijventerreinen ligt daarom meer voor de hand. Aangezien toepassing van WKK niet voor de 
hand ligt is inzet op waterstof in dit segment nog minder voor de hand liggend dan in de 
gebouwde omgeving. 
 
Aanvullende maatregelen bestaande bouw utiliteit 
Ook voor de utiliteitsbouw geldt dat de energetische kwaliteit, in vergelijking tot de rest van 
Nederland, relatief goed is. In de utiliteitsbouw is echter, door de hogere doorstroming42 binnen 
de utiliteitsbouw kleiner dan in bij de bestaande woningen. Belangrijkste routes voor verduur-
zaming van de bestaande bedrijventerreinen en utiliteitsbouw is het verder beperken van de 
energievraag door na-isolatie en het toepassen van efficiëntere conversiesystemen. Brandstof-
substitutie is doorgaans bij bestaande situaties, met uitzondering van ingrijpende renovatie, geen 
kosteneffectieve optie. Voor de provincie en gemeente is het niet eenvoudig om te sturen op na-
isolatie en verhogen van het tempo waarin efficiënte ketels worden geplaatst. Bij na-isolatie spe-
len met name de kosten een rol. Subsidie is het meest voor de hand liggende instrument om deze 
barrière te verkleinen. De hoeveelheid geld die hiervoor nodig is kan echter al snel de draag-
kracht van de provincie en/of gemeente te boven gaan en ook de maatvoering (hoeveel subsidie 
geef je) die bepalend is voor de effectiviteit van de subsidie, is niet eenvoudig. Via de hinder-
wetvergunning kunnen eventueel aanvullende eisen worden gesteld. Het potentieel aan maatre-
gelen die kosteneffectief genomen kan worden is echter beperkt. Doorgaans is er wel een be-
perkt potentieel aan good housekeeping maatregelen. Het vereist echter nogal wat kennis om in 
maatgerichte adviezen te geven bij bedrijfstakken met zeer uiteenlopende activiteiten. Deze 
vorm van advisering behoort meer tot de taken van een nationaal energieagentschap (SenterNo-
vem). De provincie en gemeente kunnen echter de weg naar deze adviseur wijzen en druk uitoe-
fenen zodat er vanuit het energieagentschap voldoende prioriteit aan deze activiteiten wordt toe-
gekend. 
 
Zowel in de nieuwbouw als ook de bestaande utiliteitsbouw is het in principe mogelijk om 
kleinschalige windmolens te plaatsen. Deze turbines met een vermogen van enkele kilowatts 
worden aan de gevels bevestigd. Alhoewel deze systemen een tijdje flink in de aandacht hebben 
gestaan (de ‘turby’), is het tot dusverre niet tot een doorbraak gekomen. 
 

4.3.3 Knelpunten 
De knelpunten ten aanzien van utiliteitsbouw en bedrijventerreinen zijn behandeld in de para-
graaf over knelpunten ten aanzien van woningbouw. 
 

                                                 
42  De gemiddelde levensduur in de utiliteitsbouw is een stuk korter. 



ECN-C--05-107  53 

4.4 Een duurzame landbouw sector 
Verduurzaming van de sector landbouw en veeteelt heeft met name betrekking op de teelt van 
biomassa. Mogelijkheden om te komen tot een duurzame bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door bi-
ologisch boeren, vallen buiten de scope van dit project. Veeteelt speelt een marginale rol in Fle-
voland en wordt ook ontmoedigd. Hierdoor is het potentieel van mest- en co-vergisting gering 
en zal ook hier niet nader op worden ingegaan. 
 
Door een aantal actoren worden grote mogelijkheden gezien voor de tuinbouw, met name in 
combinatie met micro-WKK op biomassa en warmtelevering aan woningen. Afgevraagd kan 
worden of dit, bekeken vanuit een lange termijn perspectief, een wenselijke ontwikkeling is 
(vermijden van puntbronnen nabij woningen). Voor de tuinders is het mogelijk wel een financi-
eel aantrekkelijke route, hetgeen de kans vergroot dat deze bedrijfstak zich in Flevoland zou 
willen vestigen. Dit levert een positieve stimulans voor de economie in Flevoland. De relevante 
externe push en pull van belang voor de inzet van micro-WKK op biomassa zijn reeds bespro-
ken onder de paragraaf over gebouwde omgeving. 
 

4.5 Een duurzame energie sector en grootschalige industrie 
De externe push en pull aspecten van invloed op de Flevolandse energiesector waar de provincie 
daadwerkelijk invloed op zou kunnen uitoefenen zijn, mede door bijvoorbeeld de liberalisering 
verwaarloosbaar en hun beschrijving valt daarom buiten de scope van dit project. Zowel de E-
sector als ook de grootschalige industrie (voor zover in Flevoland aanwezig) vallen onder het 
systeem van CO2-emissiehandel. Sturing hierop door de provincie is niet tot nauwelijks moge-
lijk en feitelijk ook niet wenselijk. Dit betekent bijvoorbeeld dat het aan de handelende bedrij-
ven zelf overgelaten moet worden of deze willen overgaan tot CO2-afvang en -opslag. CO2-
opslag is geen technologiespoor waar de provincie zich op zou moeten richten. Indien de E-
bedrijven aangeven dat zij dit in Flevoland toe willen passen, dan kan (en moet) de provincie 
een rol gaan spelen bij de maatschappelijke inbedding. Eerst zal zij zich echter een mening moe-
ten vormen over de wenselijkheid van deze technologie en eventueel hier aan verbonden voor-
waarden. 
 

4.6 Een duurzame recreatie sector 
De externe push en pull aspecten van invloed op de Flevolandse recreatiesector waar de provin-
cie daadwerkelijk invloed op zou kunnen uitoefenen zijn verwaarloosbaar en hun beschrijving 
valt daarom buiten de scope van dit project. 
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5. Conclusies  

5.1 Een duurzame verkeer en vervoer sector in Flevoland 
In tegenstelling tot de situatie voor de Gebouwde Omgeving is het minder duidelijk op welke 
toekomstige routes moet worden ingezet. De eindbeelden voor een duurzame vervoerssector lo-
pen nogal uiteen (zie ook Mourik et al, 2005). De ontwikkelingen op het gebied van verkeer en 
vervoer zijn binnen en door Nederland nauwelijks te sturen, met uitzondering van een aantal ni-
che markten zoals stadsvervoer.  
 
Ten aanzien van biobrandstoffen is nog niet duidelijk welke vorm uiteindelijk de markt zal gaan 
domineren. De volgende aspecten belemmeren een transitie naar de inzet van bio-olie uit kool-
zaad in Flevoland.  
• Er is weinig animo onder agrariërs om koolzaad te telen in Flevoland, om zowel economi-

sche als teelttechnische redenen, wat een gesloten keten in de provincie moeilijk maakt.  
• Het Landbouw Economisch Instituut (LEI) verwacht dat de teelt van koolzaad in Nederland 

voorlopig nauwelijks van de grond zal komen, met uitzondering van teelt op braakgronden, 
omdat het telen van andere gewassen meer oplevert. Het LEI schat het koolzaadareaal op 
maximaal 5000 hectare, uitgaande van het huidige prijs- en opbrengstniveau.  

• De import van koolzaadolie of diesel uit andere Europese landen als Duitsland en Frankrijk 
zal naar verwachting moeizaam zijn, en zeker niet gegarandeerd, omdat deze landen reeds 
een exportverbod overwegen om zo de haalbaarheid van hu eigen biobrandstoffen doelstel-
lingen te waarborgen.  

• Koolzaadolie behoort tot de eerste generatie biobrandstoffen, en EU- en nationaal beleid is 
erop gericht om met name de tweede generatie biobrandstoffen te stimuleren om lock-in ef-
fecten (te lang blijven doorgaan met biobrandstoffen met lage CO2-prestaties) te vermijden. 

 
Het is zeker dat vanwege de ketenefficiëntie, op termijn overgeschakeld zal moeten worden van 
de eerste generatie biobrandstoffen gebaseerd op koolzaad naar een tweede generatie biobrand-
stoffen gebaseerd op houtachtige gewassen. Die tweede generatie biobrandstoffen bestaat uit 
biomethanol (en afgeleide MTBE), bio-DME, synthetische diesel zoals geproduceerd door mid-
del van het Fischer-Tropsch proces en HydroThermalUpgrading (HTU), en synthetisch aardgas 
(SNG) en waterstof. De technologie voor deze tweede generatiebrandstoffen is nog volop in 
ontwikkeling.  
 
Voor Flevoland zou bioethanol gemaakt uit suikerbieten, granen of zetmeel een interessante op-
tie zijn vanwege de volgende punten: 
• Het huidige productieproces voor bioethanol kan zonder veel problemen omgezet worden in 

een productieproces voor de volgende generatie bioethanol.  
• Er is een bioethanol fabriek gepland in Flevoland.  
• Het in Flevoland telen van bieten en aardappelen en of graan voor de productie van bioetha-

nol in een Flevolandse productiefaciliteit zou een economische stimulans betekenen voor de 
landbouwsector in Flevoland.  

• Er is een sterke traditie van bietenteelt, graan en aardappelteelt in Flevoland. 
• De EU geeft € 45 subsidie per hectare voor de teelt van gewassen voor de productie van bi-

obrandstoffen en elektrische of thermische energie. 
• In 2006 zal er accijnsvrijstelling zijn op biobrandstoffen.  
• De autovloot hoeft niet te worden omgebouwd daar bioethanol tot op zekere hoogte bijge-

mengd kan worden bij benzine.  
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• De vraag waar de biobrandstoffen het best kunnen worden ingezet: transport of industrie 
hoeft geen probleem te vormen bij bioethanol omdat de huidige generatie bioethanol een 
uitstekende grondstof voor de chemische industrie is.  

• Er zijn wereldwijd handelsbeperkingen voor voedselproducten, zoals ethanol, en productie 
in eigen land kan de afhankelijkheid van import beperken.  

• (Europese) normen ontwikkeld voor conventionele transportbrandstoffen kunnen barrières 
opleveren voor de toepassing van biobrandstoffen door de lagere energiedichtheid van bio-
brandstoffen waardoor het aandeel biobrandstoffen bij nu geldende maximale grens voor 
bijmenging uit komt op minder dan 5% op energiebasis, maar hier wordt aan gewerkt. 

 
Het is niet waarschijnlijk dat brandstofcelvoertuigen op waterstof de komende tien jaar groot-
schalig en tegen een aanvaardbare prijs beschikbaar komen. De verwachting is dat waterstof 
eerst door zal breken in een aantal niche markten, zoals lokaal busvervoer en bij fleetowners die 
opereren in stedelijk gebied (taxi’s, pakketdiensten, gemeentediensten). De inzet van waterstof 
wordt ook niet als een optie voor de korte termijn gezien door externe partijen. Waterstof in de 
Flevolandse transportsector wordt door mogelijke investeerders als Connexxion gezien als iets 
voor de lange termijn. Op termijn zou een gesloten keten met betrekking van waterstof een inte-
ressante optie kunnen zijn voor Flevoland. Waterstof zou gemaakt kunnen worden van overtol-
lige windenergie uit Flevoland en gebruikt worden in het openbaar vervoer. Maar de technolo-
gie is nog niet voldoende ontwikkeld voor markttoepassing, en partijen zien de uitontwikkeling 
ervan eerder plaatsvinden in andere provincies waar al meer kennisinfrastructuur omtrent water-
stof aanwezig is. 
 
Elektrisch vervoer wordt door de automobielindustrie op dit moment niet als volwaardig 
alternatief gezien. Wel is de inzet binnen een aantal marktniches een zeer reële mogelijkheid. 
Het gaat hierbij om dezelfde niche markten die eerder al bij waterstofvoertuigen genoemd zijn, 
zoals lokaal busvervoer en fleetowners die opereren in stedelijk gebied. Er zijn een aantal 
praktijkproeven uitgevoerd die laten zien dat binnen deze niches elektrische auto’s nu al een 
aantrekkelijk alternatief zijn. Deze route gaat tevens goed samen een route waarbij een 
verduurzaming via inzetten op hernieuwbare elektriciteit via wind (of biomassa) plaats vindt. 
 
Een belangrijk aandachtspunt is de geplande uitbreiding van Almere en de vervoersstroom naar 
en van Amsterdam. Door het aanleggen van meer asfalt kan de congestie worden verminderd, 
maar dit is echter oplossing die hoog scoort op duurzaamheid. Een hogesnelheidsverbinding 
naar Amsterdam zou mogelijk (deels) dit (toenemende) congestieprobleem op kunnen lossen. 
Een magneetzweefbaan op het traject Almere - Amsterdam is een mogelijke, maar ambitieuze, 
optie waarmee hieraan invulling kan worden gegeven. 
 

5.2 Een duurzame gebouwde omgeving in Flevoland 
In tegenstelling tot de rest van Nederland is voor Flevoland in de gebouwde omgeving de groot-
ste winst te behalen via duurzame nieuwbouw. Dit is toe te schrijven aan twee factoren. Ten 
eerste is de kwaliteit van de bestaande bouw relatief goed. Ten tweede is in het jaar 2030 het 
aandeel van woningen gebouwd na 2000 hoog, dit omdat er in Flevoland voor 1980 slechts be-
perkt gebouwd is en ook in de periode tot 2030 nog een aanzienlijke hoeveelheid nieuwbouw is 
voorzien. Door te kiezen voor concepten waarbij gebruik wordt gemaakt van energiedragers die 
in principe CO2-vrij kunnen worden opgewekt, zoals warmte en elektriciteit, ontstaat een per-
spectief waarbij, op termijn, een zeer groot deel43 van de gebouwde omgeving CO2-vrij van 
energie kan worden voorzien. 
 

                                                 
43  Zowel de nieuwbouw als het deel van de bestaande bouw dat nu reeds op een stadsverwarmingsnet is aangeslo-

ten. 
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5.2.1 Nieuwbouw 
Voor nieuwbouwlocaties bestaan er in principe voor de provincie en de gemeenten voldoende 
aangrijpingsmogelijkheden (met name BAEI) om de transitie richting een verdere verduurza-
ming te sturen. De voornaamste bottleneck is niet zozeer het beschikbare instrumentarium. Een 
lange termijn visie ten aanzien van de richting waarin en snelheid waarmee de verduurzaming 
plaats moet vinden is cruciaal. Hierbij is het essentieel dat de provincie en de betrokken ge-
meenten deze visie onderschrijven, zodat er sprake is van consistent beleid op zowel provinciaal 
als ook gemeentelijk niveau. Een consistente lange termijn visie maakt de provincie tevens een 
stuk interessanter voor partijen die hun innovaties in de markt willen zetten.  
 
Voor Almere ligt het voor de hand om verdere nieuwbouw aan te sluiten op het warmtenet. Het 
uiteindelijke milieueffect wordt bepaald door de wijze waarop de warmte wordt geproduceerd. 
Mogelijkheden om op termijn te komen tot een verdere verduurzaming van de warmte zijn inzet 
van biomassa of via klimaatneutrale productie. Een verdere verduurzaming van de warmte, bij-
voorbeeld door inzet van biomassa of door klimaatneutrale productie. De gemeente Almere zal 
hiervoor in gesprek moeten gaan met de producent van de warmte. In het geval van nieuwbouw 
kan door de gemeente echter aanvullende voorwaarden worden gesteld ten aanzien van het 
duurzame gehalte van de warmte. Indien de warmteproducent niet bereid is om, op termijn, de 
warmteproductie verder te verduurzamen, dan vormt grootschalige toepassing van elektrische 
warmtepompen een goed perspectief. 
 
Voor de overige nieuwbouw, die niet kan worden aangesloten op een stadsverwarmingsnet, ligt 
het voor de hand om op termijn over te gaan naar een all electric infrastructuur waarbij gebruik 
wordt gemaakt van elektrische warmtepompen. Toepassing van warmtepompen in de woning-
bouw is een nog relatief nieuwe techniek die gedoseerd ingevoerd moet worden. Voor de utili-
teitsbouw wordt deze techniek al langer succesvol toegepast, mede doordat tevens op een effici-
ent in de (toenemende) koelvraag kan worden voorzien. De zonneboiler is een robuuste techno-
logie die zowel in combinatie met de huidige systemen (de HR-ketel) als ook de elektrische en 
gasgestookte warmtepomp toegepast kan worden. Verwacht mag worden dat deze technologie 
binnen afzienbare termijn door zal breken. Flevoland zou kunnen proberen op dit gebied een 
voortrekkersrol te gaan spelen en op deze manier een deel van de nog op te zetten productieca-
paciteit naar haar provincie te krijgen.  
 

5.2.2 Bestaande bouw 
Voor de bestaande bouw zijn zowel de sturingsmogelijkheden als ook het kosteneffectieve po-
tentieel beperkt. De grootste barrière wordt gevormd door de kosten van besparingsmaatregelen, 
dit omdat via bijvoorbeeld instrumenten als EPA en EPBD er voldoende mogelijkheden zijn om 
voor een specifieke woning of gebouw te achterhalen wat de rendabele maatregelen zijn. De 
EPBD wordt rond 2007 van kracht en zal standaard bij verandering van ‘bewoner’ moeten wor-
den uitgevoerd. Het betrekkelijk lage potentieel aan nog rendabele besparingsmaatregelen in de 
bestaande bouw is toe te schrijven aan het gegeven dat de meeste woningen en kantoren na 1980 
zijn gebouwd en al relatief goed zijn geïsoleerd. Grootschalige subsidiering door provincie en 
gemeente ligt echter, vanwege de omvang van de regeling alsmede de problemen om te komen 
tot een goede maatvoering, niet voor de hand. 
 
Aangrijpingspunten voor de provincie en gemeente zijn de sociale huursector. Met de verhuur-
ders kunnen via convenanten afspraken worden gemaakt over verdere verduurzaming van de 
sociale huurwoningen. Mogelijk is hierbij op het gebied van zonneboilers interessante synergie 
te verkrijgen met de ontwikkelingen bij nieuwbouwwoningen. Door de grootschalige aanpak 
kan tegen aanvaardbare kosten ook de bestaande sociale huursector van zonneboilers worden 
voorzien, hetgeen Flevoland als ‘early market’ voor zonneboilerfabrikanten zeer aantrekkelijk 
kan maken. Door het bundelen van deze oplossingrichtingen en het hieruit voortvloeiende zeer 
gunstige marktperspectief kan mogelijk een deel van de productiecapaciteit voor zonneboilers 
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naar Flevoland gehaald worden. De provincie zal, in samenwerking met de gemeenten, wel na-
drukkelijk haar visie44 richting deze fabrikanten moeten communiceren. 
 
Opties waarmee op termijn nog verdere besparing mogelijk is in de bestaande woningbouw, zijn 
de gasgestookte warmtepomp, die zich momenteel in de eerste fase van demonstratie bevindt, 
en synthetisch aardgas (SNG). Aanbevolen wordt de ontwikkelingen ten aanzien van deze op-
ties te blijven volgen. Voor de bestaande utiliteitsbouw en bedrijventerreinen is de voornaamste 
functie van de provincie en gemeente een loketfunctie waarbij informatie wordt verstrekt betref-
fende nationale subsidieregelingen. 
 

5.3 Duurzame bedrijventerreinen in Flevoland 
De conclusies met betrekking tot duurzame bedrijventerreinen zijn reeds besproken onder 
gebouwde omgeving (utiliteit) en landbouw. 
  

5.4 Een duurzame landbouw sector in Flevoland 
Verduurzaming van de sector landbouw en veeteelt heeft met name betrekking op de teelt van 
biomassa. De relevante aspecten hiervan zijn reeds besproken onder de paragraaf verkeer en 
vervoer. Mogelijkheden om te komen tot een duurzame bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door bio-
logisch boeren, vallen buiten de scope van dit project. Veeteelt speelt een marginale rol in Fle-
voland en wordt ook ontmoedigd. Hierdoor is het potentieel van mest- en co-vergisting gering 
en zal ook hier niet nader op worden ingegaan. 
 
Er zou nader onderzoek moeten worden verricht naar de mogelijkheden voor en rentabiliteit van 
de teelt van tweede generatie biobrandstoffen. Specifiek aandachtspunt hierbij zijn de regels 
omtrent de verbouw van meerjarige gewassen.  
 
Biomassagestookte WKK en warmtelevering kan voor tuinders een financieel aantrekkelijke 
route zijn, hetgeen de kans vergroot om deze bedrijfstak naar Flevoland te halen. Dit geeft een 
impuls aan de economie in Flevoland. Nadeel van deze route is dat het slechts deels past in een 
(optimaal) duurzaam eindbeeld voor Flevoland, zodat hier sprake is van een afweging tussen 
een economische impuls, met inachtneming van de huidige emissienormen, en een theoretisch 
lange termijn ideaalbeeld waarbij emissies in de nabije omgeving van woningen vermeden wor-
den. 
 

5.5 Een duurzame energie sector in Flevoland 
Windenergie is een robuuste technologie in de transitie naar een duurzame energievoorziening. 
In vergelijking tot andere hernieuwbare bronnen zijn de kosten relatief laag en is de potentiële 
bijdrage relatief groot. Windenergie speelt een belangrijke rol in een groot aantal duurzame 
eindbeelden. In Flevoland staat een groot deel van het in Nederland aanwezig windvermogen 
opgesteld. Er is in Flevoland sprake van een zekere mate van wildgroei en ook is een deel van 
het vermogen technisch achterhaald. De provincie heeft in afwachting van een actualisatie van 
het windenergiebeleid een tijdelijke stop afgekondigd. Hierdoor is het niet mogelijk om de be-
staande molens zondermeer te vervangen door nieuwe molens. 
 
Windenergie kan echter een grote bijdrage leveren aan de verdere verduurzaming van de ener-
gievoorziening in Flevoland. Het is echter de vraag hoe het huidige vermogen verder kan wor-
den uitgebreid, waarbij de landschappelijke belasting afneemt, de baten voor Flevolandse on-

                                                 
44  Waarbij ook het wederzijds belang wordt meegenomen. 
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dernemers die investeren in wind behouden blijven45 en een onbalans in het energiesysteem 
vanwege het intermitterende karakter vermeden kan worden. De (marginale) kosten46 voor ne-
tinpassing zullen sterk toenemen indien een bepaald kritische vermogen wordt bereikt. Bij aan-
leg en grootschalig onderhoud van de hoofdinfrastructuur zou rekening gehouden moeten wor-
den gehouden met de behoefte om, op termijn, meer elektriciteit uit wind te kunnen exporteren. 
Ook verhoging van de lokale vraag naar elektriciteit heeft een gunstig effect. Hierbij is een ster-
ke synergie te bereiken met de behoefte om in de Gebouwde Omgeving over te gaan naar een 
‘all electric’ concept. Directe inzet van elektriciteit is energetisch gezien te prefereren.47 Opslag 
van elektriciteit is, gegeven de huidige stand van techniek, alleen zinvol via opslag in stuwme-
ren (in het buitenland, dus via export van elektriciteit). Lokale omzetting naar bijvoorbeeld wa-
terstof als opslagmedium is, in de nabije toekomst, geen reële optie. De omzettingsverliezen van 
elektriciteit naar waterstof en via de brandstofcel weer terug naar elektriciteit zijn relatief groot 
(orde grootte meer dan 50%), de kosten voor de brandstofcel zijn hoog en de betrouwbaarheid is 
op dit moment nog onvoldoende. 
 

5.6 Een duurzame recreatie sector in Flevoland 
De aspecten van invloed op de Flevolandse recreatiesector waar de provincie daadwerkelijk in-
vloed op zou kunnen uitoefenen zijn verwaarloosbaar en hun beschrijving valt daarom buiten de 
scope van dit project. 

 

                                                 
45  Indien de windmolens in handen zijn van de E-bedrijven dan draagt dit niet noemenswaardig bij aan de verduur-

zaming van Flevoland. 
46  De eerste X molens zijn bijvoorbeeld tegen lage kosten in te passen, de volgende Y molens leiden al tot grotere 

inpassingsproblemen en hogere kosten terwijl de volgende Z molens alleen tegen nog hogere kosten in te passen 
zijn. Gemiddeld over het hele park (X + Y + Z) zijn de kosten aanvaardbaar, maar de rentabiliteit van de laatste Z 
molen is negatief en men zal deze dan ook niet plaatsen. 

47  Hiermee worden allerlei omzettingsverliezen voorkomen. 
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Onderzoeksvraag (vrij vertaald)
• Waar moet de provincie Flevoland op inzetten indien zij wil werken 

aan een verder verduurzaming van haar energievoorziening?
• Wat zijn de specifieke voordelen van Flevoland die benut kunnen worden 

waarmee een competitief voordeel verkregen kan worden?
• Bij welke Europese/nationale robuuste ontwikkelingen kan aangehaakt 

worden?

Producten
• Korte samenvatting (1½ pagina)
• Management samenvatting (10 pagina’s)
• Achtergrondrapport
• Matrix (technologiekarakterisering)
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Algemeen
Aanpak:
• Interviews en analyse
• Analyse per sector

Resultaat:
• Analysekader (tevens voor toetsing nieuwe ontwikkelingen)
• Sectorspecifieke aanbevelingen
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Algemeen
Afbakening en nuancering:
• Presentatie: alleen hoofdrichtingen en raamwerk
• Achtergrondrapport: gedetailleerde beschouwing op sectorniveau
• Inschatting van de plausibiliteit (en wenselijkheid) van bepaalde 

ontwikkelingen is mogelijk
• Een aantal oplossingen zijn duur, maar dat betekent niet dat het niet kan
• Wel is het moeilijk(er) dit van de grond te krijgen
• Het is belangrijk naar de wenselijkheid van de ontwikkeling te kijken 

(eindbeeld)
• Toevalligheden zijn niet te voorspellen, maar kunnen een grote impact 

hebben - pioniers
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Analysekader
Kenmerken van een toekomstige duurzame energievoorziening
• Inzet op energiedragers met een niet-constante koolstofinhoud 

(elektriciteit, warmte en waterstof)
• Een transitie neemt (minimaal) 30 jaar in beslag. De voorgestelde 

route moet ook aantrekkelijk zijn bij toekomstige condities
• Over 30 jaar is Slochteren leeg, nog verder op aardgas leunen in kleine 

puntbronnen kan op de korte termijn zinvol zijn maar werkt op de lange 
termijn contra-productief.

• Consequentie: richting grootschalige opwekking en lokaal schone 
omzetting
• Kosten rookgasreiniging bij grootschalige opwekking lager
• CO2-afvang en -opslag alleen mogelijk bij centrale productie
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Analysekader
Beleidsruimte
• Grote bedrijven, inclusief E-sector, vallen onder emissiehandel, 

hierop ingrijpen werkt marktverstorend (economisch sub-optimaal)
• Is de kennis aanwezig of wil je die opbouwen of wordt dit door 

andere partijen gedekt?
• MKB zeer gefragmenteerd: SenterNovem programma’s

• Instrumentarium: regulering, voorlichting en financiële instrumenten
• Maatvoering financiële instrumenten (subsidies) zeer moeilijk

Marktcondities
• Duurzame opties (met name de innovatieve) zijn vrijwel altijd 

duurder dan de referentietechniek.
• De eventuele kosten moeten kunnen worden doorberekend, zodat 

het “level playing field” moet behouden blijven.
• Afgeschermde markten (lokaal vervoer: eisen in aanbesteding)
• Niet: vol competitieve markten (nationaal transport)
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Werkgelegenheidseffecten
Directe (productie) en indirecte (inkomen) economische effecten
• Een moeilijk verhaal dat vaak niet met voldoende nuance wordt 

gebracht (wel de voor- en niet de nadelen)
• Directe effecten: lokale productie van duurzame goederen die in 

Flevoland kunnen worden toegepast (zonneboilers, warmtepompen, 
etc.)
• Lokale productie van goederen die anders buiten Flevoland 

geproduceerd worden – daling van werkgelegenheid buiten Flevoland
• Potentieel risico: na aantrekken van fabrikant is afname “wenselijk” –

risico van creëren van lokale monopolie
• Indirecte effecten: toename van het besteedbaar inkomen ten 

gevolge van rendabele toepassing duurzame optie
• Werkgelegenheidseffect via toename consumptieve bestedingen –

significante lek naar buiten Flevoland
• Treedt ook op voortkomende uit “directe werkgelegenheidseffecten”.
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Gebouwde omgeving

Oplossingsrichtingen voor Flevoland:
• Verduurzaming met name mogelijk via nieuwbouw

• Bestaande bouw heeft relatief goede kwaliteit (recente bouw)
• Veel nieuwbouw gepland
• Wel: synergie oplossingsrichtingen bestaande bouw en nieuwbouw 

(bijvoorbeeld zonneboiler, implementatie via woningbouwverenigingen)

Eindbeeld
• Geen lokale emissies en vergaande CO2-reductie mogelijk (flexibel)
• Voorzieningszekerheid (traagheid infrastructuur: lock in)
• Betaalbaar

Kernroutes nieuwbouw
• Stadsverwarming via aansluiting op bestaand netwerk (Almere, Lelystad)
• Overige locaties: inzet van energiedragers met variabele C-inhoud (bijv. 

all-electric concept).
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Nieuwbouw
Uitbreiding stadsverwarming
• CO2 kan in principe tot (bijna) nul dalen door inzet van duurzame 

warmte 
• Wel is het cruciaal om goede afspraken te maken met 

warmteproducent!!
• Kan ook positief effect hebben op al aangesloten voorraad!!
• Nadelen warmtenet

• Monopolistische “markt”
• “Bijt” energiebesparing en opwekking van lokale duurzame warmte.
• Kosten eindverbruiker (kosten zullen moeten worden doorberekend)?

• Mogelijke alternatieven: inzet van C-arme energiedragers in 
combinatie met energie-besparing (“all electric”)
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Nieuwbouw
C-arme energiedragers in de overige nieuwbouw
• Meest plausibele route: elektrische warmtepomp
• Robuuste technologie: zonneboiler (zonnegascombi)
• Synergie: implementatie in bestaande bouw – sociale verhuur
• Opportunity: creëren van early market voor zowel warmtepompen 

als zonneboilers
• Mogelijke lange termijn alternatieven: waterstof of SNG (tevens 

plausibele lange termijn optie voor bestaand voorraad)
• Niet: inzetten op gasgestookte micro-wkk

• Voorzieningszekerheid
• Reductie van broeikasgassen – specifiek: streven tot verduurzaming 

elektriciteitssector
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Opties voor een duurzame transportsector in Flevoland

Algemeen
• Niet duidelijk is wat de winnende route is (biobrandstoffen, hybride, 

waterstof) – duurzaam eindbeeld moeilijk in te vullen
• Nederland en Flevoland sterk afhankelijk Europese (en mondiale) 

ontwikkelingen
• Je moet je beperken tot een afgeschermde markt en niet ingrijpen

op keuzevrijheid
• Kans: optimalisatie van het logistieke systeem (voorbeeld: La 

Rochelle)
• Geeft tevens mogelijkheden voor alternatieve vervoersconcepten
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Opties voor een duurzame transportsector in Flevoland

Biobrandstoffen:
• Eerste en tweede generatie biobrandstoffen

• Koolzaadolie: te problematisch
– Weinig animo van agrariërs voor teelt, areaal beperkt
– Economische waarde moet eerst stijgen
– 1st generatie biobrandstof, beperkte milieuwinst

• Bio-ethanol: beloftevol
– 2de generatie biobrandstof
– Eerste stap: uit bieten of tarwe of suikers en zetmeel (1ste generatie)
– Huidige productieproces ethanol goed om te zetten
– Economische impuls agrarische sector Flevoland

- Reeds sterke traditie bieten en aardappelen
- 45 euro EU subsidie per hectare
- Accijnsvrijstelling per 1 januari
- Bestaande infrastructuur gehandhaafd vanwege bijmengen
- Ook inzetbaar als grondstof in chemische industrie
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Opties voor een duurzame transportsector in Flevoland

Waterstof: geen korte termijn optie
• Geen animo voor (??)
• Technologie nog niet voldoende ontwikkeld (mogelijk via MAN (ICT))
• Geen kennis aanwezig in Flevoland

Elektriciteit/hybride aandrijving:interessant?
• Veel marktpartijen mee bezig

Speerpunten:
• Verduurzaming openbaar vervoer steden – zichtbaarheid, stuurbaarheid 

en impact; belemmering: capaciteitsprobleem
• Snelle duurzame verbinding Almere en Amsterdam – magneettrein?
• NIET: verduurzaming van een luchthaven – imago: vliegen en duurzaam 

gaan niet samen (hooguit een beetje minder vies)
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Duurzame energieproductie in Flevoland

Windenergie
• Aanzienlijk vermogen aanwezig, economisch potentieel is aanzienlijk –

Kans!
• Inpasbaarheid in de energievoorziening kan problemen opleveren bij 

verdere vergroting van het vermogen
• Balans tussen aantasten landschap, economie en duurzaamheid
• Bij ‘herstructurering’: zaak om huidige voordelen vast te houden

(economisch voordeel boeren, niet in eigendom E-producent)
• Opportunity: verhogen van de lokale elektriciteitsbehoefte (warmtepompen 

in de gebouwde omgeving)
• Suggestie: aanhaken bij aanpassingen energie-infrastructuur
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Naar een kenniscentrum?

De uitdaging: van incrementele innovatie naar systeeminnovatie!

Mogelijke functie en taken kenniscentrum
• Ontwikkeling van een breed gedragen visie
• Iedereen herkent een deel van zijn belangen: de neuzen dezelfde 

kant op (provincie en gemeenten)
• Conflicterende belangen: teelthoogte gewassen

• Bundeling: er is intern veel kennis aanwezig!! Het is zaak dit 
effectief / optimaal te benutten

• Actoren en kennis bij elkaar brengen – loketfunctie
• Ondersteuning verlenen bij het opzetten van nieuwe projecten –

subsidiering via EC of nationale fondsen
• Belangrijk: onafhankelijkheid en opererend binnen een duidelijke

visie
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